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 .טרָאוורַאפ

 לָאז סָאװ ,שידיי ןופ ךוברעטרעוו ַא ןבעג וצ חנווכ ןיימ ןעוועג זיא קרעוו םעד טימ

 ןענייז עכלעוו ,רעכיברעטרעוו עשידיי יד יו סָאמ רערעסערג ליפ ַא ןיא םלוע רעזנוא ןעגידירפאב

 .רעירפ ןרָאװעג ןעבעגעגסיױרַא

 רעבָא ,ע20608װ-02811804 2161:0ת2נ3 ןיימ ףיױא טעדנירגעג זיא ךוברעטרעוו רעד

 "רעוו ןגיזָאד םעד ןופ סעזַארּפ ןוא רעטרעוו יד ץוח ַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענייז םיא ןיא

 ,רעכיברעטרעוו עשיריי ענעדיישרַאפ ןופ ןבילקעג בָאה ךיא עכלעוו ,ערעדנַא רעטנזיוט ךוברעט

 עכלעוו ,רעטרעװ יד ,קלָאפ ןופ ליומ ןגידעבעל םעד ןופ ןוא רוטַארעטיל רעשיידיי רעד ןופ

 .ןשינַאקירעמַא םעד טנכערעגניירַא ,ןטקעלַאיד עשידיי עֶלַא ןופ ןענייז ,ָאד ךיז ןטלַאהטנַא

 עלַא ןבעגעג ךיא בָאה טרָאװ ןדעי ןופ .שיאערבעה ןוא שילגנע ןיא ןענייז ןעגנוצעזרעביא יד

 .ןעניפעג טנעקעג רָאנ בָאה ךיא עכלעוו ןוא טנַאקַאב ןעוועג רָאנ רימ ןענייז עכלעוו ,ןעגנוטיידַאב

 ןליּפשייב סלַא ךעלטרעװסקלָאפ ןוא סעזַארפ עטנַאקַאב ןבענעג ןרעוו רעטרעוו עליפ רעייז ייב

 | .ןעגנוטײדַאב ענעדיישראפ ערעייז ןוא גנודנעוונָא רעייז רַאפ

 .גנומַאטשּפָא רעייז ןגעוו טסקעט ןרעטנוא ןעגנוקרעמנָא ןבעגעג ןרעוו רעטרעוו עליפ וצ

 וו .זַא וא ,(ב ,(א : יװ ,ןרעמַאלק טימ תויתוא ךרוד ןזיוועגנָא ןרעוו ןעגנוקרעמנָא עכלעזו

 ךוברעטרעוו םעד ןיא ןעגנוצעזרעביא ןוא רעטרעוו יד ןופ ,גנולעטשסיוא יד ,רדס רעד

 -רעדנַא ןַא טימ ןעמַאזוצ טמוק טפירש עשיאערבעה יד ואוו ,רעכיברעטרעוו עֶלַא ןיא יו זיא

 ןטפירש עשיאערבעה ןוא עשילגנע יד סָאװ ,םעד בילוצ .טפירש רעגידנפיול-טרעקרַאפ ,רעגיכַארּפש

 -רעווש ןייז ךוברעטרעוו םעד ןופ גנוצונַאב יד רעכוז ןטינעג טינ םעד רַאפ טעװ טרעקרַאפ ןפיול

 .ןעמוקייב ךינ טייקרעווש יד רע טעװ דלודעג עלעסיב ַא טימ רעבָא ,ךיל

 ,ןסַאלק-טרָאװ יד תובית-ישאר עשילגנע ךרוד ןזיוועגנָא ןרעוו רעטרעוו עשידיא יד ייב

 ןבעגנַא רעטרעװנעמָאנ ייב טװאורּפעג בָאה ךיא .קיטַאמארג רעד ךָאנ ןרעהענ ייז עכלעוו וצ

 זיא ןעלצניק ןָא זַא ,ןעזעגמורַא ךיז בָאה ךיא רעבָא ,(ךילכַאז ,ךילבייוו ,ךילנעמ) ןימ םעד

 ןופ ןימ ןשיטַאמַארג םעד רַאפ םיללכ עטסעפ ןייק ָאטינ ןענייז סע ?ייוו ,ךילגעממוא סָאד

 .א תוא םעד ךָאנ טרעהעגפיוא רעבירעד סָאד בָאה ךיא ןוא ,שידיי ןיא רעטרעוװנעמָא

 ןוא ןטלַא םעד ןשיווצ געוולטימ ַא זיא ךוברעטרעוו םעד ןיא עיפַארגָאטרַא עשידיי יד

 ; ןזָאלעגסױא טרעוו ע רעמוטש רעד :; ןענייז םיללכ עטסגיטכיוו יד .גיילסיוא םעיינ םעד

 טרעװ קנ ןוא גנ רַאפ ייא גנַאלק רעד .עבעיל ,ןעגָאז : טינ -- עביל ןגָא : ?שמל

 ,גנייא : טינ -- ןעגנעה ןעקנעב ,קנעב ,גנעל ,גנע : לשמל ; } ךרור טנכייצַאב

 : לשמל ;קי- טינ ,גי- זיא -ןַש גנורנע עשטייר יד .ןעגנייה ,ןעקנייב ,קנייב ,גנייל

 ןופ גנוטיידַאב רעד ןיא -וצ לצעזרָאפ סָאד .קיטכיר ,קיטכיל : טינ -- גיטכיר ,גיטכיל
 ,ןלייטוצ :; טינ -- ןסיירעצ ,,ןליימטעצ : ?שמ? ; -עצ זיא (-רעדנַאנופ) שס- ןשטייד םעד

 ,םנ ,זל -- 864 ,מצ ,{8 טָאטשנָא טמוק טנעמעלע ןשטייד םעד ןופ רעטרעוו ןיא .ןסיירוצ

 : טינ-- שנעמ ,רעטסנעפ ,זנַאג ,הלַאה :ל?לשמל ; שטנ ,צנ ,זדנ ,זדל : טינ-- שנ

 .שטנעמ ,רעטצנעפ ,זדנַאג ,זדלַאה

 -רעביא רעייז טימ ןעמענ עשידיי ןופ שינעכייצרַאפ , א טמוק ךוברעטרעוו ןופ ףוס םוצ

 זיא ,טסואווַאב יוװ .קעווצ ןשיטקַארּפ ַא וצ טכַאמעג ךיא בָאה בָאגוצ םעד ."שילגנע ףיוא גייל

 ףיוא ןעמענ ערעייז ןגיילוצרעביא דנַאל ןיא ָאד ןדיי ןשיוװצ גהנמ רעטיײרּפשרַאפ קרַאטש ַא
 ַא ןייז םעוװ שינעכייצרַאפ סָאד .שיצראה-םע טָּפֶא רעייז זיא גיילרעביא רעד ןוא ,עשילגנע
 .ןפוא ןגירעהעג ַא ףיוא ןעמענ ערעייז ןגיילרעביא ןליוו סָאװ ,יד רַאפ רעזייווגעוו

 .1925 ,רעבמעצעד ,קרָאו וינ

 .יװַאקרַאה רדנסכלַא
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 ,םינמימ
 ; טצונַאּב טרעוו -- ןמיס רעד

 ;(רעטייוו .ז) || ןמיס םעד רַאפ טייטש סָאו ,םיא ןופ לייט ַא רעדָא טוָאװלטיט םעד טָאטשנַא (א

 }בנג || -דרעפ ;טייקגיטכיל == טייק = || }גיטכיל ;רעדלעפ == רע י- ןרלעפ :לשמל

 .םיבנג - דרעפ == םיבנג =

 ;לשטל ;עגיּבלעוסָאד גנוצעזרעביא רעשיאערבעה ןיא ןיא סָאװ ,טרָאװ ןשיארבעח-שידיי ַא טָאטשנָא (ב

 '=1ס} :גנוצעזרעביא ;החמׂש }ןהנתמ 2168626) 810 == =- קעס88מ6, 8110 ; גנוצעזרעביא { הנתמ

 ,הודח ,החמש 10ע== הודה

 : טצונַאּב טרעוו || ןמיס רעד

 ,סענַאמ = { ןַאמ || רופ :לשמל ;ןועוו טרותעגרעּביא ףיַאד סםָאוװ ,טרָאװ ַא ןופ לייט םענעי ךָאנ (א

 ,טיילרופ ,סענאמרופ --טייל י-

 ןןרָעוו ןּבעגעגוצ ףרַאד טרָאװלטיט סָאד עבלעוו רַאפ ,ךיִז טרָאװ םעד רַאפ ןוא גנודנע ןַא רַאפ (ב

 .ךיז ןטלַאה = ךיז- || } ןטלַאה } טייקכילרע ==טייק .-- || {ךילרע : לשמל

 6168 64) רָאלק : לשמל ;ןיז ןשיטַאמַארג ןיא טרָאװ ַא ןופ ןעגנוטײדַאב ענעדיײשרַאפ ןרעדנוזוצּפָא (ג

 .רורבב 016811ע, 418118661} 000. || ;רורּב

 .סָאו עגיבלעוסאד ,יוװ ךיילג : טנכייצַאב == ןמיס רעד

 .טסקעט ןרעטנוא גנוקרעמנָא ןַא ףיוא ןָא טזייוו ,(ב ,(א יו ,רעמַאלק ַא טימ תוא ןַא

 ,ךוברעטרעוו םעד ןיא ןכוז וצ יו

 רעטנוא ןעיצרעדנאנופ לשמל ;-עצ רעטנוא ןכוז ,-רעדנַאנופ רעטנוא .ָאטינ ןענייז סָאװ ,רעטרעוו

 ןעיצעצ

 רעטנוא ןבייֵל קנעמַאזוצ לשמל ;"פיונוצ רעטנוא ןכוז -נעמַאזוצ רעטנוא ָאטינ ןענייז סָאװ רעש

 ,ןביילקפיונוצ
 רעטנוא  ןסיירוצ לשמל ;-עַצ רעטנוא ןכוז -רעדנאנופ גנוטיידאב ועד ןיא -ןַצ טימ רעטרעוו

 | ?וםיירעצ



 .םירוקמ ןוּ ץיפַארנַאלנינ

 .רעכיברעמרעוו עשידיי ענײמעגלַא

 -רעוו סעשילגנע-שידוו ,יװַאקרַאה רדנסכלַא
 -בָאּפ ורביה ,קרָאו וונ ,עגַאלפיוא עט-0 ,ךוברעט
 .(19010) ע"רת ,ינַאּפמָאק גנושיל

 ,ךוב רעטרעוו רעשיסור-שעדוו ,ץישפיל ,מ .י
 / ,1876 רימָאטיז

 -ונָאגרַאשז םילמה רפס ,ץיוורוה שיא יולה דוד
 ,(1808) ג"נרת אשראוו ,ורבע
 תם. םצ. 1ס6:זמגממ 1. 84ע864.
 166:80מ08 106996:טט0מ. 1,610218. ע. 0. 201מ-

 11688 8626 203688200!טמ0. 116.

 אערבעה ןופ רעכיברעטרעוו

 ַז 88641641160מ 661 14641862-46ט3-
 86תסמ 80ע86286. /00016 4001226. 2184

 (666104648+ 261 10מ88ממ 261010200 15010מ8 צסת
 5040מ4610} 82.

 1086ץטת 2 260 28. 010888(4:ע 01 6658

 די סניזמפ. )6018 3 68 2001. 8058. 1:086400 97,

 8186068-8מע246264-3176ע940ע90ט68.
 116:808960606מ גת 4010/226 6068 006ע06-
 46װ1802מ08 (084. 1 ,610212:. / 6189 0400 5281167-

 (שס;ש01:6 1918.)

 8 4101 0 ת1עמ ס2טנמ- ;,ח(ח6
 (בדי8מוג 2411 66 110618606מ 0806. 2114 1 ,686-
 810161:6 טמ4 6161 0 6161 68. ש016-1 ,610218-

 /0, 118111600מ'8 6918. 1918.

 .טנעמעלע ןשיאעמַארַא-שי

 טצונַאב ןרעוו סָאװ ,רעטרעוו-חרות ןוא ןקירדסווא
 ,(1910) ר"תע אנליוו ,(שידיו ןיא

 ,(ןעטרַאגמולב ,ש) שָאוהי ןוא קַאויּפס םייח .רד
 ןוא) עשיאערבעה עלַא טלַאהטנע ,ךוברעטרעוו-שידוא

 ,ןעמעננעגווא ןוא ןקורדסיוא ,רעטרעוו (עשואעדלַאכ

 -ערבעה ,ונושלב םילמ ,במָאלָאנ ןסינ יבצ ,ךַארּפש רעשודוא רעד ןוא טכיורבעג ןרעוו עכלעוו
 ,1911 ,?שָאוהי , גַאלרעפ ,קרָאי וונ ,רעטרעוו עשויאערבעה) ךוברעטרעוו סעשודוא-שוא

 .ךַארּפש-םיבנג ןוא גנַאלס ןופ רעכיברעטרעוו

 ת4. ןא248626+. 288 םטסמ 008 1061
 804סמ 181/00285. 146080 6100 /1ממ2מ/ : 6
 (18מס - 0061 16 ,,1:0000ת6180806'. 1716מ-
 1 6121, 108614 8'10600161 / 6189. סניישסנ0

 סע םע1סת 28186804++. רטסנ;סעטטסם
 661 רט1001108968 (1606110- טמס 0118-50ע8020ת.
 1646186-1060486מ, 2006061806מ, 690. 1,610210. 1.

 ((ע1600ת 8 ׁש61189 (1, 661מ8).

 .ןעגנוצעזרעביא עשיאערבעה יד רַאפ ןעלטימספליה
 -ּונָאגרַאשז םילמה רפס ,ץיוורוה שיא יולה דוד

 ,(1898) ג"נרת אשראוו ,ירבע
 .ירבע-ינוגרז ןולמ .אקסיב .? .א

 .(1013) ג"ערת

 לש ןולמ ,רנזולק ףסוי --- יקסכבוזרג הדוהי
 א" סרת השרו ,,,תיזנכשאו תוסורל תירבעמ סיכ
(1901). 

 .יקסבוזרג .י -- הדוהי-ןב .א
 ,1911 השרו ,וזנכשא-ורבע

 ןולי רודו יקסבוזרג הדוהי

| 
 ןודנול

 -וסור ןולמ

 ,ורבעה ןולמה

 שש טניס1יטיג סם. |

 ןפּו ,ורבעדילגנַא ןולמ ,ןיטשדלו .ש .א ,רד
 .,(1919) ט"ערת
 ןז. ןז 2ע168818ט. םימ ךוע 8

 804 1160ע60 1016610מ8ניש. 1:0000מ 1896.
 זז 0868 868ט1/מ 2טזמ. 146368 ט0118628-

 612068 40603486מ-8

104 6061 1 

 0. 11. זה יש א 06 ק עימ. 11081111/ ןעעס0140
 סמץס11080-1ימז סי 1+ סיצ088װקמ. 7-06 עב. ןגזהמ-

 .(1919) ט"ערת ופו

 צד

 עזה 1894,



 א
 עס 1180 1600ס9 03 116 116סנסױס 8108264 לג א

 יא יא ;דָהֶא סם ?שעזח.| :יִרְכַעָה תיֵּב-ףֶלֶאְּב הָנֹוׁשאִרָה תֹואָה

 .ףֶלֶא סמ6 9400

 ,דֶחֶא 8, פת 4006/ סו. יא
 ,םתס םדא ,דחא םדא 8 זמּפמ שנעמ ַא --

 ,.דחא לכ 6שסזש 06 רעדעי ַא --

 ,םִא 11 00/. סא == יא
 ואל םא 11 201, סע 6186, ס1מסעא186 טונ ַא --
 ,תאז ידעלב

 ךלהה 0111 86 40 1םסת/? ?ןוג רע טעװ םינ ַא --
 ' ? ךפֹי

 (ָאי ,ּױנ ,יאמל רעטרעוו יד טימ ןסָאגעגֿפױנּוצ) 00ז/. יא
 .ןֵּכ םִא 1םסת

 ?עודמ ןכ םא יתד 9מסת ? ?יאמלַא --
 ! הבה 0611 4260 ! !ּונַא --

 ?ןכ אֹל םאה 18 19 םספ 807 ?ָאיַא --

 ,בֹוט 0011 !הָּתַע םסשס :!ױה 28! 02! 01 24 *ַא
 ןב ױח 0 ץסט 8000260261! !שטַאננּוי ּוד ,ַא --

 !לעילב
 התע תםסוס 1 0266189806 וטשרַאֿפ ךוא .ַא --
 .יתעדי

 דטס11, 10 8סעטס8 םוזמ 461 !םוא היא טכער זַא --
 ! ןל יואר ךכ ,בומ
 146 דש111 061461מ17 !רע םעװ ןבעלרעד םונ א --
 ! תאז תוארל היהי אל היח 800 ן1טס 90 806 1!

 !הָהָא 01 8128! 46. יִא

 ,ׁשֶממ יקּויְדְּב ס801)ש, ןט89 426 א

 ,שממ ךכ 648001ש 80 ױזַא טָא ,ָא --

 8'0880 ןט86 ןגָאז טלָאװעג ךוא בָאה םָאד םָא וָא --

 יצר היה שממ הז שם80 1 0288 20182 40 88צ
 ,רמאל
 ,הז עגרב ,התע הז ןט86 םסלש ָא טצוא --

 840 80 סת} רעטצוו ױזַא ןּוא == 600. וו ,א ,א

 ,'וכו .הָאְלָה ןֵכְו םמ0 80 1019מ,646.
 ;ׁשאר 0216 2026 ;-18086/ (2/ תֹובָא) 28 ּ!בָא

 ,יִׁשאָר ןעניגתס1מ81 66/}. ||

 מס 160088 1מסתומ 0 (0ש//-40068/) ?8 יֹבָא
 ,בָא ׁשֶדֹחַה

 .תיֵּב-ףלַא == 600, ם"א

 יקּוׁשַח 461106, זוזמ (0/ 6 100661) (םז. | -) זמ רָאבָא
 .(תיבח לש) בַבֹומ זגססק ?(ןפוא לשנ בג

 יַחֵחֹוּפ 1989זמט1118 (27. סעצנ --) זע ץענ|ארדָאבא

 ,םיִעָרק ׁשּובָל
 ?עפנמ 0? טפ80ת8) 2888886 (0/ |--) ?ת ןָאבָא

 ,ֹונּועְט תֹולְנַע תרּוׁש 1281

 ךַיי- | :-לע םֶתָה 90 8ט280ע126 4. 4. ןרינָאבַא
 יז יד 0. 7

 ,-לע הָמיִתֲח םטט8סנ10910ת (27 |--) = טנעמענָאבַא
 ,-לֵע (םּותָח) םָתֹוח םטמ8סע1061 (םז. | -) ות סנענָאבַא
 ?טנימסססנ נמסטמפ 0? מט- (2/. |--) ?ת סָארָאבָא
 ; רֶחְסַמִּב תֹונֹויְדִּפַה םּוכְס ,ןֶּתַמּו אָּׂשַמ 81688 6
 יב ,ןויְרִּפ ,רָּכְמִמ 6

 וגָמ תָמָחְלִמ 4616006 ,/ ענָארָאבָא
 .ץענַארדָא בָא == זמ ץ"ענַאװרָאבָא

 .= עע0810609 01 9מס ?1100224 ? ןיד-תיֵּב -בַא
 .ןיד- תיֵּב- בָא == 620. ר"בא

 .-1088 (קז. תֹודָבַא) / הֹדָבֲא
 .=1088 03 זמסתסצ 2 ןֹומָמ-רוּבֶא
 ,הָמְמֲעַמ ואָּׂשַמ טט:06ת // עובָא
 11686 , טטס,41 6 000 626) (1ז. ו| = ופע .-) זמ ךֹובָא

 .םֹּדְרִּקַה בַּנ ,ףֹוּקַמ
 40 811146 טטנ90 םָאֹק ןרעבוא ךּובָא ןַא טומ ןבעג --

 בנב שארה לע הכח 49 2000-66 סת 186 86
 ,םמה ילהבה 60 0010 06 (74/.) + םדרקה

 .-- 180תס18, 800680סנ8} ןס80118ס18 27. תֹובָא
 ,םיִנֹוׁשאָר תֹובָא 101:61290018 2. םיתֹובַא-תֹובָא

 ,םינומדק םימימ 04 016, 1024 84:0 םיתובא-תובא ןוֿפ --
 ּוניֵתֹבֲא ,-סטע 10161808018 2/ ֹוניִתֹובֲַא-תוכֶא

 ,םיִנֹוׁשאֵרָה
 ץנומסנמ21 קס114610מ5, קס1!ט- 2? האמוטַה-תובַא

 הָנְרְדַּמַהְמ תֹואְמּמַה ,-- 1108 05 116 1189 6

 ,הָנֹוׁשאַרָה
 ילָהְק ססנגזמטמנפ- !הָרְכֲח 8001607 ,/ עווטסעשטבָא

 | ,הָדֵע
 == לָכָּב ץס6 :לֶבָא יקב יךַא םוגפ, םסס 1888 ססזו}- יבַא

 ,הָיְהִּיֶׁש ךיִא 0 1461

 ,היהיש ימ ס 1026061 .דסמס 8 תץש006 רעװ ובא --

 אל 09 םת 0101ת8ע/7 חןת01802 רעװ ּובֲא םונ --
 ,םושמ םדא



 יבא

 תס 1021101 יטמפ? 2897981מ/ 20 811 סָאװ ובַא --
 ,היהיש המ

 ,היהיש הויא ס 1084461 רטמנסמ רעסָאװ ובא --

 תס 1ג0?8ס/ תסרס) תתצ רטהֶצ 40 211 וװ ֹובַא --
 ,היהיש ךיא
 01 106 0ע601- !היהיש הויא םמצ 20 8)} טָא וכַא --
 ,ינרה ןימחמ יע 04

 .--?גס 1246206/ 01 ? -יִבֲא
 1116 2181086 608106 03 ןכס1- 8 האמוטה-תֹובַאייִבֲא

 םניסת- (00.) ּוהָנֹוׁשאִרָה הָנַרְדּמַהמ הֶאְמֶּטַה } - !ג9100
 ,םיִרְפֹוּכַה ׁשאַר 6

 ,םיִרָפֹוּכַה שאר 8:010-1101:6410 קינחאמוטַה-תובַאיִבַא

 40 1081:6 !;תסיטת, 84ט022180, ש. 6. 0 ןעװַאיבָא
 ,םָמָרַּפ ,עַיַדֹוד 6

 0006610001016 םסס1 זמהת (2/. סע -) זמ קַאיבָא
 ,הָזְבִנ ןֹויְבָא

 ,הדָבַא == הדיִבַא

 ,בֵּלֲעַה 90 0110ת6 שש 6. ןע'רִיבָא

 ןגס 1801 01 2 02114 40 26 01- 2 דֹלְיַהייִבַא

 ,פֹוּמָּנַה דֶלֵיה בַא סטנסר 46
 ,לָּד ישר ייֵנֲע ססע זמבת (2/. םינֹויבֶא) ?8 ןויבָא
 ,הֵיָנֲע הֶׁשֶא םססע טטסזמפמ 7 עטנײבָא
 ,ראָמ דַע יִנֲע 186 טס01864 זופ זח םינויבאּבִׂש-ןויבָא
 -.+מס 12180/ 0? סזץמפתפ (600) װ םיסֹותְי-יִבַא

 ,(םיהלא)

 ,תולְבַא == תֹוליִבַא
 ,ובַא == עלִיבַא
 ,(םיהלאו = סטעי 2:8461-111מ8 (600) ךלַמ-ּוניִבָא
 *0טע 149למ01, סטע 14ות0 (6 26- ?ת ונָּכלַמ וניִבֶא

 ,(הבושת ימי תרשעל הלפת) --  |7042670/402 ןקניס;/00)
 808עס2, 40ע01ס11 1817 ט189 (2/ |-) זמ קסִיבֶא

 ,(שיא תיבכ) הָקיִדְּב וׁשּוּפִח
 .קטובָא == עקסִיבָא

 רָמֹוׁש 110186-80048נמ (2/ סע -) זו קישטדזעיבָא
 ,םּוס ַע בָכֹור

 ּוּפֲצְל רִיָנ ןעפקסנ-ם8מומ8, טט81|-קּפקסע ,/" עיצִיבָא
 לש תוחול יופצל) םּותָּכ רִיְנ 80281806 קץפקסע !םיִלָתְּכ
 ,(םירפס

 ,רֶוְכַא ,בָל הֵׁשְק 88160-11081000 תופת ?/ בֶל-ריִּבַא
 ,תּויַרְוְכַא ,בֵּלַה תּויְׁשִק 8ע6-008ע1000088 ,/ בֶל-תריִּבַא
 ליִח ץפעס} !הֶפָּקַה עסטמ0 (2/ |-) ?ש רָאכבָא

 ,ריִעָּב םיִבְבֹוּטַה םיִרָמֹוׁשַה

 .תֶמ לע לֵּבַאְחִמ ! = תגסטעתסע (2/ םילָבַא) 0 לבֶא
 ,תּוִַּנְתִה 816 ,/ עװַאלבָא
 הָׁשֶא ,-.1010816 ןמסטעתסז (2/. תולָבַא) / הלָבַא

 ,תָלָכַאְתמ
 "זתסטנמומש 820 להם 4 /- שאר יּופחַו לבָא

 ,ַחּור-הַכְנ 6006ע166 2686," 61681141!ס0

 ,לָבָא ,- תגסטזמותפ ./ תֹולְבֲא

 דנא -- 9 ==

 ,ה5 ָב ַא = עטלבָא

 ,תּובָיַהְתַה 001188100 ,/ עיצַאנִילבָא
 ,תֹואָּמַר יהָמְרִמ 1806 (2/. ןע --) וו ןַאמבָא
 464180661, 10400 (2/ סע -) +װ קישטשנַאמבָא

 ,לכֹונ ,יאָּמַר
 סמס 0? 106 ץנות- (21 תֹוכאָלְמ -) ,/ הֹכאָלְמ-בַא

 ס1ק8} 0188808 03 יטסעג 10901046ת סמ 888-
 ; תֶּבַׁשְּב תֹורּוסֲאָה תֹוּיִׁשאִרָה תֹוכאָלְמַהַמ תַחַא . , - ט80מ
 זמּפממסניפ 12ג61:1906 ?עיסעמ 8'020 1861 (06.)
 ,תֹובָא הֶׂשֲעַמ יויְבָאמ ןֵּב ׁשֵרֵיָׁש הָּדִמ

 .-.1000289006 זע ןחֹב-ןבָא
 ,םיִנָבֲא ריק 8006 0811 (/*1.) ,/ המוח-ןבָא
 רֹזָא 216/6 ?0/ ?םס 6686 (2/ םיטְנבַא) זח טנְבַא

 ,םיִתָּמַל
 ץעססוסט8 890ת6} (2/ תֹובֹוט-םיִנָבַא) ;4 בֹוט-ןבָא

 .הָרָקָי ןָבֶא והָבֹומ ןָבָא :סעמ

 ,חמֹוח - ןב ָא == לתֹוּכ-ןֶבָא

 .- 8לטנג1ותש 8906 ?ט ףגֶנ-ןבָא
 ,המוח - ןבָא == ריִק-ןבָא

 ,טַאצ בָא == ן'ַאסבָא

 ,םיִמֹוצ-לִדְיִי סטפסעט81סזייז ,/ עירָאטַאװרעסבָא

 ,ןֹולְמִס לֶׁש תועּוצר טז606מ1מ8 2/. םעקִירדעבָא

 .ןויִׂשַה רּוּמַע 01261184 (ק/. | -) זמ קסילעבָא
 תיִּב"ףָלֶאָה 8-ם-ס} 81088064 (2/.ןע -) מ עצ-עב-ַא

 ,יָמֹורָה
 8881 :ךַא יםָלּוא ,לֶבֲא טג9/ םסוטסטסע ס0ו/. רעבָא

 .םַעַּפ דֹוע ,בוש

 והָּלִתְמ הָנּומֲא םטנמס18910104 (2/. ס =-) זמ ןביולגרעבָא

 ,הָיְנִה
 והָּלַפְמ הָנּומָא-לַעַּב 8ט061841010048 60/. שיבוולנרעבָא

 .אְּשַּב ןיִמָאַמ ,הָיְזה-לַעַּב
 ,לַעַנ-בֶקַט 8061 (0/ ם 5706) (ע/. | -) זװ סַאצבָא

 ,תֶבֶצ םִיַחְקְלִמ 0888 ,' עגנִווווצבָא

 ,יֵרְכָנ ירָז 8088, 1016180 00/. עצבָא
 יקְרָּפ י- זמסזמסס }!וזגמ (2/ םירבִא) ;4 רבָא

 .ןֶסָר ילָבָח 88106/ (םז. | -) זמ טָארבָא

 .טָאר בָא == שטָארבָא

 ,אֹוּפְסִמ 100001, ץנסטסת06/ ?ח קָארבָא

 .=- סט קפ9נ1210מ 4 טזי8מּהזמ ?מ וניבָא-םהרבַא

 ,טָארבָא == שטורבָא
 8 ןֹוזמס ץ100466 04 ?זסזמ 8 ?ת יֵחָה"ןְמ-רֹבֲא

 .--ןוסנמפי תמנמ81 (/02011060מ ,ץלוי ,1000)

 ,(םינוש םינונמ הבוט ןבא ןימ) םיִטְכַא 88846 זמ טַאנַא

 ,םיִמכַא לֶׁש 01 28816 88806  60/. ןטַאגַא
 .,תִוָמ יִּלְבָח .הָסיִסְג !םיִלֹודְנ םיִרּוסְי 280 ,/ עינָאגַא

 ,םיִׁשָנֲא תַרּוׁש 116, 1106 (2/ פעקנ -) זמ קעג|ָאנָא

 ,בֵגַא ְךֶרֶדְּב ובֵנֵא םצ 980 שהצ  זםמ ת2581מ8 406. בגַא
 ,בנַא ,ז == אחרוא בנַא
 0601021 ךס819 01 986 ; -1686ת6 (2/. תֹודְנַא) / הדְנַא

 ,רּומָלָּתַה לֶָש יִרְסּוּטַה קָלֵחַה '18!עג04
 צא ײט7ד



 אֹּתְרַנא

 ,הדָנַא = אֹּתְרַנֲא

 דוי-רעדָא -- 8 --

 .ׁשיִלָׁש ,ןָנֶס 80149809 (2/ |--) 6. סנַאטװדַא
 וםֹולָׁש 18עס60011/ 26160! 4006-מ9ס! 406 עידַא | 8880012110ת, 160618110ת} (21 תוריונַא) . הדּונַא

 ,הָרְבָה ,-- טםוסמ

 .ןָהֹּב , = ?וגוגעגמ 5. לדֹונַא
 ,תּונֹוטיִס טט0168816 8. לוגָא

 ,הסג הדמב 1מ 2 !טמנמ, טצ טטמ0168816 ליִנָא ןוא --
 :יִלָלְּב .לֵלֹוּב ןס1ת :יִנֹוטיִס דטמס168216 60/ ענלוגָא

 .הָּסַּנ הָּדִמְּב טז טטמס168816 6410. ||
 ,הָּסַג הָּדִמֹּב רָחֹוס ,ןֹוטיִס דט01688161 8 קונלוגָא

 ייד 8181 1610106 206 טס 8186," 666. חֹמְׂשָאְו-ליגָא
 .תֹואָנ ,קֶלֶח םנמסס?מוצ; טעסקסע!ש (706)

 | .רעגָא = רעינָא

 .ןֵכֹס פעסםפ (2/ ן-) 8 טנעגַא
 .תּונְבֹוס 886תסש 5 ערוטנענַא
 .ערוטנעגַא = עװטסטנעגַא

 .(סרוסמ אל סוס) חָיְס 84811108 (2/ ס -) += רעגָא

 סנ8- ;קֶרָּיַה ןֵג 1100מ0ת-884ס6מ (עז. | --) . דָארגָא

 .ףֶרֹחַה ןֵנ םסעצ , ם:0סמ-מסט6

 יָנ 681/4606/ (4/ סע -) = קינדָארגָא
 . ,לֶעּוׁש-בנֲע ם0086טסצצ (עז. | =) 6. סערגַא
 ?םסנס, 1180 ;הֶוְּב ,הֹּפ םסעס} 1186 1016 600 ָאדַא
 ,םָׁש 0

 .-ל תֹודֹוה 1880/8 40, סס1ת9 10 000. קנאדַא
 ,(תבל וא ןבלנ ֹול ַחֹקָל ,ֹול ץָּמַא 00 8006 0.6. ןריטּפָאדַא
 800 486 ןכַײלנ (םעד==) סָאד ןוא = 420. +ג .ד ,א

 ,הָמֹוּדַכְו 6
 ;רֹוננמ 84000806, 0610846/ (2/. | -) 6. סַאקָאװדַא

 .ןיִּד ְּךְרֹיע ןעופט !הששסע) 00048610/, 24990:69+

 ןקנ01688100 01 8 !8שצס1, 86001- 5. ערוטַאקָאװדַא
 .םיִניִּדַה תַכְרֲעַה קֶסֵע םסצפמוק

 , =- 12001מ (6 60216 60680610060 ןליסנת 17500) העי. םודָא
 , - זמהפססנ 1010, 802916:מ80 (/. םינֹודֲא)  ןודָא
 41,010, יטמסמ 980 זמט8161680 8. ךֹדְקִפְּב-ןודָא

 ,(א הֶּוַצְמ ,דֵּקַפְמ 6061
 סזנומסמפ 8סת- (7. םילֹודְגַה-םינֹודֲא) ,, לודְנַה"ןודָא

 ,דיִקָּפ 0111061 :הָלֲעַּמַה םָר ׁשיִא 9168
 -- יזמצ 1090," 06 = יָנודֲא
 .-זמצ 1010, 8ֹו 8. ינֹודַא
 יד ,סניה 04 1116 טמו?ס186," 41016 03 8. םלֹו -ןֹודַא

 .ַעּודָי ןֹונְמִה םֵׁש ,- 8 םצצמת

 ,---81ע1091ש ע01121008 זמפמ (27. םיקודַא) . קודָא
 ייאָּנִמ 18008010 ;תֶּדֲה יֵּקְח לָּכ רַמֹוׁש

 .ךרּוד = ךרודַא

 ןעמ טעװ ץעזוצ םעד טימ רעטרעוו -ֲָאַּפ 226/ -כרודַא
 ,"כ רוד טיט גנודניברַאֿפ ןיא ןעניֿפעג

 ,אביָנֹודֲא = טָשֹודַא

 ,םש ה ןוא ינודא ןוֿפ ןגױצעגֿפױנוצ (ב .,תוחילס ןוֿפ (א
 םעד ןצנַאנ ןיא ןדײרוצסױװַא טָאטשנָא טגָאזעג יױזַא טרעוװ
 ינודַא ןעמָאנ ןרענילייה

 ! בֹוטְב הָיָח

 ; - 1ם18לצ, עסטטסניצט}, 01:084 (/. םירידַא) 4. רידַא
 ,לֹורָנ ריִׁשָע טסז} 110 זמפמ .|

 ,תּוליִצֲא םסט11197 . לדַא
 .גלָּׁשַה תַרָׁשְּפַה 1םוש +. ענולרָא
 .ענולדָא = עהעלדָא
 ,ליִצָא תַלֲעַמְל אָׂשנ 90 סממס'ס16, 261:018:110 0. 6. ןעלדַא

 ,רֶׁשָנ 0816 (עז. ס-) 8 רעלדָא
 .רָׁשָנ לָׁש 8'68016, 801116 60/ שרעלרָא
 ,- 4621 קי || וׁשיִא ,.- זמּפמ 9. םֹדָא

 .- 2080 זמהמ 5. לודָנ-םדָא
 .--ספעזמ 8. הֹמָדֲא

 60 06 !מ 1018018216 61- המדא רער ןוא ןגול --
 ,ער בצמב היה סע 8

 .ןודבאל ךלחה 40 4ס 40 261/ המדא רעד ןוא ןווג --

 0 618:0898164) 90 18406 המדא רעד ןוא ןבָאה --
 ,למב ו-5 בל םיש אל
 10 עטות (6 204/0698) מרא רעד ןוא ןגװלנַײרַא --
 ,(קסעו םרה

 ,-- 106 1186 זמפת, 4640 .. ןוׁשאִרְה"םדָא
 ,בּוׁשָח שיִא = בּוׁשָח םדָא
 ,לֵהַנְמ 86זמ1תולשפ?סז (2/ ס -) 5. רעטַארטסונומדַא

 80101018618110, 1082840100ת/ 8. עיצַארטסינימדַא

 .הָלָהְנַה
 .םָּיַה אָבְצ רַׂש 4611װ81 (20 { =) 5. לַארומדַא
 .ךָרֶעֶה 5ק ׁשיִא !סיש 0 זמס8מ זמהת 8 תוחַּפ םדָא

 סתס 18 2081089 10 םוזמ- עי ֹומְצֲעְל בורָק םדֶא
1 -. 

 סטז 1016, 9686- ּונָּבַרְו ּונֵרֹומ ּונֵגֹודֲא == 600 ר"ומדא
(70004 0/084040) 6 /0 0/16/) 1488061 820 01 -. 

 .ןיקסַאמַאד == ןיקסַאמעדַא

 .הֵּסָרֹוא ריִעָה 0066888 קו. סעדָא
 היה 40 1176 {מ 010ט04 סעדָא ןוא טָאג יו ןבעל --

 : ,בומ לכב
 .קֵרֹוע ,ריִנ טסומ (2? |--) 8 !רעדָא

 ,רעדָא ןַא ןענעֿפע ,רעדָא רעד וצ ןוָאל ,רעדָא ןַא ןזָאֿפ --
 40 001660, 2816001010186  רעדָא רעד וצ ןגָאלש
 ,םד זיקה
 ,םירוחמ 21168, םסנמסוצ 801408 רעדָא ענעדליג --
 1108 90 16806 8106, ס100016 ןרעדָא וד ןענערט --

 ,שיאמ הפרה אֹל
 ,ןא ס} 000). ?רערָא

 לא ..,וא 6160... 0... ..,רערָא ,,,רעדָא --

 ,םיִדיִג אֵלֶמ טסותצ 66/. גודרעדָא
 68/ת68?, 6812680-10269 (2/ |-) 8 ףױרעדַא

 .הָמיִדְק יֵמְּד ,ןֹובָרֵע ףֶסֶּכ
 ם /סוש 21111600064 נג ע1168 (2/. | -) 8. ריי-רעדָא

 .םיִרֹוחְט הָּכְמ יִרּוהְי

 . ע*



 רדא

 180 1608 100מ9מ 2068/ (266י00/- זמ רֹרָא
 .רָדָא ׁשֶדֹחַה {240862)

 4189 846 860026 462 (6-42 000 קו רֹרֲאְו רדֶא
 ןושאר רֶדֶא = |7-22/ 24070/219 )'/60/:-166 200049/2, 6 /0 

 .יָנֵׁש רֶרֶאַו
 ְךֶפֵהְל סת 186 60ת2;?1זש 006. הּבַרדַא
 ,בֹומ רֵתֹוי 811 986 260061 006. הּברדַאו הֹּבַרדַא

 0 06 טסזװ 8006 הברדאו הברדא ןצעמוא םומ ןַײז --
 ,שיאל דואמ בומ היח 40 2 ץס180ת

 .ףיורע דַא == ףורדַא

 ,תֶבֹתְּכ 9401688 (2/. | -) ?ת סערדַא
 .בֶּתְכִּמַה לֵּבַקְמ 2061688066 (/.| -) זמת סַאסערדַא

 ,תֹובֹהַּכַה רֶַּס 61סס1סעצ (21 רעכיב --) ח ךוב|-סערדַא

 תּודיִקְּפ 8661088-01806 (2/. | -) זמ לָאטס ענסערדַא
 ,תֹובֹתְּכַה

 080 8189 4029 (6-40 0000/8 ס/ דת ןושאר ררָא

 .ןֹוׁשאָר  רֶדֵא {6/ ,260049/: 160:-:/61)

 6םס 800026 0421 (7-/2 200002 0/ זו ינָׁש רדֶא

 :ינׁש רֶדֶא 8 ,260049// 166-1/602)

 ןוֵכ 888! 801 424 ַאהַא

 וִא סמס | 406 ָאדֶא

 .הּבה ,- 1006 / הבא

 ,= םזספפ 1006 / הֹּבר הבהַא
 .= 10110846 1110865מו0 ./' ׁשֹפָנ"תבהַא

 םיבהוא היה 40 06 1886 1110008/ שפנ-תבהא ןַײז =-

 ,םינמאנ
 ,חִיַּבַּב 80 100106 !הָתיַּבַה םסנמס 406. םִיַידַא

 .הָּמִׁש 1םסנס, 9819מס1/ 006. ןיהַא

 ךַײ" -ן:ַחיִנַה םיִׂש 40 ץט?/ ק1806 6. ןָאטניהַא

 .םֵּנַבְתַה ,םָלָעַה 90 8106 0268611) 16110 0. 7

 .רעטנוהַא == ןטניהַא

 ,תיִּנַרֹוחֶא ,רֹוחָאְל 080108908 600. רעטניהַא
 .םֶתָהֶל ,םָׁש מ19מס/ 406. וצוצניהַא ,וצנידַא
 ,םֹוקָמֶל אֹוּב 60 6016 40 8 1806 ש. . ןעמוקניוהַא

 ,םָלֲעַה טס 8106 14

 חמה 288 06001ג6 03 ?ןעמוקעגנוהא רע זוא ואוו --

 ?ול היה חמ ?םלענ הפיא גזזמ ?
 ,5ה 1 א == להא

 "1 רטנו) ץנפופס" 8 ץנפץסע 8416 / הללַהַא

 ,הָנְׁשַה שאֹרְּב תֶרֶמֲאְּנַה הָּלִפְּת סת 11081-488188מ
 0 סמ8מ8ס 1146 10/ הללהא ףיוא הכיטנא ןטַײב --
 ,(א ול המודבכ רבד ףלחה 6

 הָּנַה ,םֹולָה םסזס, 219מ6/ 600. רעהַא

 ,םויה דע :םולה דע 819/61700 רעהַא זוב --

 ,הנהו הנה 90 826 110 רעהַא ןוא ןוהַא --

 ,םלֶה 2נפמסי 406. וצוצרעהַא ,וצרעדַא

 ןיא ןעמ טגָאו תבש ַא ןיא טלַאֿפעג הנשה שאר ןעוו (א

 טמענ ןוֿפרעד :הכיפנא טָאטשנָא הללהא תוליהק עכנַאמ

 | ,לטרעוו םָאד ךיז

 ןריווא -- 4 --

 .- 881סמ ?קו- ןורהַא
 .-- 48ע0ת 1מ6 ץע1689 ?2ק-. ןרֹכַה ןורהַא
 ;םוׁשָק ,ׁשֹּובָל 61088 200116 (2/ |--) זמ רָאיבוא

 .הָמְתַר יֵלְּכ 868 (0/ 7001568)

 ,-ןֹוצָר הֹׂשֲע 90 ם10886, 881157 0. ס. ןעירָאגוא
 ,אּוׁשְק סטסטנמססע ,ץ עקרעגוא

 ,טולש אושק ן161:166 ס160200614 עקרעגוא ערעיוז --

 ,יא דו ַא == יאדוא

 ,=.8/0ג9,} 0020612129/ קיסק. תודוא
 .-10ס61 (2/ םיִבֲהֹוא) 2 בהֹוא

 סמס 8766409 01 טמ- (2/.עצָּב-יכַהֹוא) 2 עצָּב-בהוא
 .-ןט86 221ת

 .= םמנ/ס-86ג116 (2/. לאְרׂשִי יבֲהֹוא) זמ לאָרׁשִי-בֵהֹוא
 .= 1801ט} 111606 ( ק(.םינָמאָנ-םיבהֹוא) ז ןמאָנ-בהֹוא
 ןיָנְּב 8סעטס9טע6 0964 8 עע876 ;-1680 לא להֹוא

 ,םיִתָמ תיֵּב טגסזלטםנש !ׂשָפָנ רֶכֵּקַה לַע

 00! 008ע זמס! (62610000/600 0/ 100006י- 404. ַאֹוָא

 .(לותה וא תואלפתה לש האיוק) !ַא |7060/ 07 6/00/)

 .ךֹרָאו לֹנֲע ,הֶציִּב תּומְדִּכ סט81 660}. ענלַאװָא

 .ץּולָח טתת-םט2/0 / עדרַאגנַאװַא

 ,תּומְּדַקְתִה 80ט8860סז06ת+ ./ גנוריסנַאװַא

 יםַּדַקְתִה 60 280782006, 0ע1021688 ש. . ןריסנַאװַא

 .הָנָרְרַּמְּב הֹלֲע

 ינימשה שדחה) טסּנבא הטקט89 (0000/2) זה טסונװַא

 .(םירצונל

 ,יאָּדָוְּב 661181ת|7 606. יאֹדווַא
 60 2000, 1688106 ּודְּבַּב טס 168װ0604 ש. 6. ןעשוַאווא

 ,ח5 בֵּל םיִׂש
 ,ב5 תַמּוׂשְּת 1608196 ודֹובּכ 08װ0008 ./ עינעשזַאוװוא
 ,(רמזב) הָהיִתְּפ סטסעסטע6 (2/ ס -) / ערויטרעוווא

 ׁשיִא תֹודְלֹוּת 20100108/8ץװמ} ,/ עיֿפַארגָאיבָאטװַא
 ,ֹומְצִע יִדיִּב תֹובּותְּב

 ,שיא יִדָי בָתֶּכ םָעֲע פוגססםויפממ ( 21. | =) 18 ףַארגָאטװַא

 ,םיִבָחְּכ תַקְּתְעַמ הָנֹוכְמ 1008 816 קע8

 תַעַעֹונְִּמַה הָּכְנַע םוג901402116 (2/. | =) ומ לָיבָאמאשװַא
 ,ּהָמְצַעַמ

 80901049008 (2/ {ן=) ?0 טַאמָאטװַא

 .הָמְצַעמ תַעעַונְחַמ הָנֹוכְמ

 ֹמְצַעְּמ עעֹנְתִמ 800010911081 40/. שיטַאמָאטװַא
 ,םֹוטָמֹוטְבַאָּב

 .ֹומְצֵע ןֹוטְלִׁש פגלסתסצמק ,/ עימָאנָאטװַא

 ,ֹומְצֵע ןֹומְלש לָש 9ט90סמסנמסוג8 64. ׁשִיֹמֶאנָאטװַא

 .רֵצֹוי רֵּבַחְמ םגטמסע (2/ ס -) עג ראטװַא

 !תּוכְמַמ יְּדרֶמֶס םטסמסנוז} (2/ |=)  טעטַירָאטװַא

 יאָבְּמַס רַּב
 לשו הָעְרֹה 800106 (ס7 ם 200/6) (עז. | -) ױמ ויװַא

 ;(תוינחלש

 יעיְרֹוה 40 864+ט186, 1ת10זז8 ש. 6. ןריזיווא

 .ןייוַא ,ריוַא== ןריוװַא ,ריװַא
 .ןריווַאה = ןרָיוװָא ,ןריװַא

 םֹוטְמֹומְבַא



 טנווא

 ,בָרָע סטסמנמק (2/. | =) זמ טגװָא
 ,בָרֵעָה בַכֹּכ סטסמ1מעי 8081 (ע/. ס --) זה ןרעטש-טנוװָא
 809 ףיטפצ| 406. ||:הָאְלָה גטסש; 08 006.קעֹװַא
 ,ןווגקעווא == :!ְךֵלַּכ !הֶאְלָה ׁשָנ 1
 יל יתכלה 1 םּפצס 8000 8087 קעװַא ןוב ךוא --

 .יֿפ ןלא 1 יט111 םס םטהצ קעװַא לעװ ךוא --

 ,"מ ופָהַה 00 םטעע ספק 04 4 ןלַײאקעװַא
 ,הָּברַה דבע 90 טטס18 םטגצ ש. 6. ןסעברַאקעװַא
 יקָּסַעְתַה 90 צמסטס 8ֹוי, טטס1 ש.?- ְךֹוז ןערבָאבקעװַא
 ,הָוְלַה 90 1606 !הֹוָל סס טסנעסיש ש. 4. ןגרָאבקעװַא
 ,ילֲעַמ חֵמָה 60 ט1סש סט 6. 6. ןזָאלבקעװַא
 ;םיִּבַר םיִמָיְל רַאָּׁשַה 90 םֹותח םטפַצ ש. 8. ןבַײלבקעװַא

 ,רֶדעָה 60 06 8686
 ,שָא תֶּלֹכֲאַמְל היָה ,רעֶּב 10 טטנַײמ 6סיטמ 6. 4.ןענערבקעװַא
 ,ּולְּכ תֹהָּפ 90 סגיטצג210 םיטפצ ש. 6. ןעלקערבקעװַא
 ,הָריטְּפ ,הָכיֵלֲה 4ס08:ט16 זמ גנַאנקעװַא
 0 : רַמָּפַה ,ֹול פֹוזָא יָּדֹולְה סס 20 פשּפצ ט. ח. ןינגקעװַא

 ,םֹפָא 06 םעסמֹצ
 00 .618088 ?ניסזג 106 8ט01666 טקנוּפ ןּוֿפ ןנגקעװַא --

 ,ןינעה ןמ הֹסנ
 ךיז -||:-ִמ בֹנָנ 00 81081 גבצ ש. 4. ןענעבנַנקעװַא

 ,בֵגנְתַה ש. 1. 10 8/ת/ םשּבִצ
 ,בֶר ןֶמִז תֶרָׁש 90 8606 ס0ת11מוג8117 6. ח. ןענידקעװַא
 ;הֶּדּצַה בַּבַמ בֵמָה 90 ?טנמ םתשטגצ שש. 6. ןעַײרדקעװַא

 ,םלֲעַה ּךֹולָה 90 םיס םטםיק יט. 7, ךִיז -- ||
 00 !בֹרָּקִמ ׁשיִא אָנָה 40 14סס0 01/ ש. 6. ןטלַאהקעװַא

 ,בר ןֶמְו טֹּפֶּת 8660 2 10ת8 1116
 {ס 6180ט096 07 2106:0806 ש. ז= ךִיז ןרעפמַאהקעװַא

 .בֶר ןֶמָו ַחֵּכַוְתַה 8 ןסםשי 916
 רחָמ 40 1806 2 1020: 1106 0. ןעלדנַאהקעװַא

 ,ׁשיִאֵמ הנק 96 םטצ ?עסנמ ש. 6.ן|ז בָר ןֶמֶז

 == ןֹוָלְּב תֹרָּכ ס סט? 014 סי םטפָא 6. 6. ןקאהקעװַא

 ,ןקַאנקקעװַא
 ,םֹרָה 80 668סע09 :גֹרָה 90 2111 ש. 6. ןענעגרַהקעװַא

 ,לקלק-
 ,רֹבֲעְו עֹסָנ סס 108400/6 2שפצ שש. 4. ןרעדנַאװקעװַא
 עס זֹווַג רַחַא ְךֶלֶׁשַה 00 למנסס 88 ש.. ןֿפרַאװקעװַא

 ,בֹוָע 108ש6, ףטנצ

 ,ץֹהָר יֵחיִדָה 00 יט88מ 2068 ש. 6. ןשַאװקעװַא
 ,הֹחמ 90 שסומס 011 ש. 6. ןשיוקעװַא

 ,ב5 םיִׂש יִּלְּב רֹמָא 90 8פצ 2060168817 6. 4. ןגָאזקעװַא
 .רֵדֲעָה 90 06 םסמס, 06 8080 ןַײוקעװַא
 ,דיִמָּת רֵּמַנ סס 8189 ס0מ0/מט811+ ש.6.4. ןעגניזקעװַא
 ,בָר ןֶמְו בֵׁשָי סס 816 2 1024 1106 ש. 4. ןציזקעװַא

 רֹבֲעְו עַפָנ 60 8811 8008 0 033 0. 4. ןעלנעזקעװַא

 .הָּנִנָאְּב
 ;םיִׂש 0ס םט9 !בֵׁשֹה 90 8689 ש. 6. ןעצעזקעװַא

 | ,בֹׁשָי 10 816 4סיטמ ש.7'. ךיז --||
 .|4ס 60 !הֹּדְּצַה ַחיִנֹה 00 ץט9 28146 6. 6. ןָאטקעװַא

 .רֵסָה ספק

 ןרעטעלקקעווא = 8 =

 ,הֶאְלָה אֹׂשָנ 10 סםעז םישּפש ש. 6. ןגָארטקעװַא
 ,הָלְּכ ׁשֵרָּנ 90 6ע176 פטהצ ש. 6. ןבַײרטקעװַא
 ,םָנָה ,ׁשֵרָּג 90 (נ1טס סי 01880 םישּהִצ ש. 6. ןגָאיקעװַא
 ?ס !ףֹסָה ולֹוָנ ס 8910 היטהצ 0. 6. ןפאכקעװַא

 ש. זי. ךיז -|| :תֹּוריֵהְמַב אֹרָה 9084 021 ףטנסעוצ
 ,ַחֹרְּב ,םּונ 0 עט8מ 2יטפצ

 40 418- !הַּפְרַה ,בֹוָנ טס 108ש6 01/ ש. 6. ןזָאלקעװַא
 ,רֹבָעְו עֹסֶנ ,ולָךֹולֲה ש. זי. ךיז -- || : רֶּמַּמ תג1ט8, 6180
 {0ס 89819 סמ 8 ןסטצמסצ :עװ ןוא ךוו ןזָאלקעװַא --
 ,וימעפ ךרדל םיש

 ,ַהֹרָּב וםּונ 90 עטמ 2יטפיק) 680806 0. ת. ןֿפױלקעװַא
 ;חיִנַה ,םיִׂש 90 ץט9 םיטּפצ 0. 4000 .ש ןגַײלקעװַא

 -- || ;קֶצַנ ולֵּפַה 0 401086 !בֵּכְׁשַה 00 187 40ת
 ,ץבר ,בֹכָׁש 60 116 4064 ש. ? יז

 ,ןגרָאבקעװַא == ןעַײלקעװַא
 10 1081 סוי 8016 8 1028: 11106 ש.- ןענרע לקעװַא

 ,בֶר ןֶמֶז דֹמָל
 ךיז --|| :קֵחְרִה יִקַּתעַה 80 עסוגסט6 64 6 ןכַאמקעװַא

 ,רֹבֵעְו קֹמָח ,בָּנַנְתַה 90 8118 208 0. 7
 ,חזב ,ןמקה 90 26110016 טנַאה רעד טומ ןכַאמקעװַא --

 ,ֹוּל דֹעֶצ 60 זמפנסמ 2טהצ ש. 4. ןרושרַאמקעװַא

 ,ללָש לֹוָנ יַחֹקָל 90 186 םיחפצ 0. 6. ןעמענקעװַא
 ,(טרָאװטַײצ ַא ךָאננ קעװַא == סעקעװַא
 ,ולְּכ לכָא סס 083 םיחּפָצ 9. 6. ןסעקעװַא
 ,ימ לֹפָנ 90 1811 םהטפצ ש. ןלַאֿפקעװַא
 ,רֹבָעְו קֹמָה 10 ץ908 04 ש. !- ְךָיז ןקַאפקעװַא

 ,-מ העִיַסְנ 6סץפניטנ:6 ?ח רָאֿפקעװַא
 ,ימ עטָנ 90 1ס8ש6} 608: ט. 8. ןרָאֿפקעװַא

 .קֵּמִה ,בֹקָר 90 1046 םה0פש ש. ןלױֿפקעװַא

 ,םִיָי קֹבָח ,ְפֵצֲעְתַה 90 1016 80 0. ןצנעלױֿפקעװַא
 60 ז?סנגסצס} ץט9 סם 0? 106 ש. 6 ןְרְטַּפקעֹוַא

 ,קַחְרַה ורֵּטַּפ ירֵסְה רטה7

 90 ס8עניק : גהָנ יּדְלֹוה עס 1686 283 שש. 6. ןריֿפקעװַא
 ,אֹשנ ולְבֹוה 2087

 ,רעֶבּו ְךֹולָה 00 טטעמ םדט8ש' 0. 0 ןרעקַאלֿפקעװַא
 ,-ֵמ (םֹרָמ ףֹטְׁש 90 1100 םהטפהק 0. 6 ןסילֿפקעװַא
 .ףֵפֹעְתִה ףוע 10 ?17 פהטפצ ש. . ןעילֿפקעװַא
 ךיז -|| ;:-מ אֹׂשָנ 10 ספנעצ פטפא . זי. ןעלקעפקעווַא

 ,ול ךֹולָה 90 200 011 0. 7

 וס ּויִמ ְךֹׁשֶמ 10 סזפ6 םשפצ ש. 6. 4 ןעיצקעװַא
 ;-ֵמ (ַעְֹננ ְךֹולָה 60 תנפעסת םהטפצ !דֵרֲאַה 06
 / ףס ססתלומטס, 1880 !טְׁשַּפְתִה 90 6406 .7" ְךִיִז -- ||

 | .םיִמָי ְּךַרָאַה
 : ,-ֵמ הֹנָמ סס םטצ ש. 6. ןֿפױקקעװַא

 ,ימ ויָניֵע תֶא רַמָח טס 1001 םיטּפצ 1זיסז ש. 4. ןקוקקעװַא
 (הָּכִה) קֹפָד 90 ע2/ 60001מ08117 יש. 4. ןפַאלקקעװַא

 רֶמַּפ 00 0150086 01 ףט16/1ש 6. 6.--||'ףֶרָה יִלְּב
 ,ןֹוזָּפִחְּב

 ,ובָעְו םָּפִמ 90 ס1וזממ 88 ש.4. ןרעטעלקקעװַא



 ןקאנקקעווא

 90 6ו80086 01 ףט10/1ש (73/.) ש. 6. ןקַאנקקעװַא
 ,תּוריִהְמִב ארק/ 90 1:804016 011 :ןֹווָּפִהְּב רַטַּפ

 00 8שססץ ֹורָפְה ס ?טנמ 2ש8צ ש. 6. ןרעקקעװַא

 ,אֵטאַט 28
 90 ףט81161 2 1028 1116 שש. 766. !ךִיז ןגירקקעװַא

 .בָר ןֶמֶז טָטֹוקְתֶה
 .רֵטֶּפִה 0ס םס9 011 ש. = * ךיז ןגַירקקעװַא

 ,ול ְךֹולָה ,ול לֹחָו 90 סעססק ם8צ ש. . ןכירקקעװַא

 הלֲח 40 ט6 111 ססת?ומטפווצ ש 4. ןעקנערקקעװַא

 .ףֶרָה יֵלְּב
 ,ֵמ לֹוָג סס עסס 1עסזמ ש. 6. ןעװעבַארקעװַא

 ירעַּב 00 6168/ םיטםצ, עסזמסט6ס 6. 6. ןעמַארקעװַא

 .ֹומֹוקְּמִמ קֵּתְעַה
 ןעמַארקעװַא == ןעמױרקעװַא
 .יֵמ אר 10 0811 םוטפצ ש. 6. ןעֿפורקעװַא

 וקֵּתְעַה 6ס צמסטס םישהָצ  עסזמסטס 6. 6. ןקורקעװַא

 טס (8/.) :רֹמֲעְו קֹמָח 60 8ת08/ יטפצ ש. זי ךִיז -- |

 ,תומ 6
 .ףֶרָה יִלְּב רֵּבִר 00 9818 00מ/1מו8117 ש. 4 ןריײרקעװַא

 וס 818/0 סת 8 ןסטנמסצ 06/8 ע9 ש. 4. ןזַײרקעװַא

 ,חֶמ עסֶנ
 90 82800/ !-ַמ ערק, 90 1081 011 ש. 6. ןסײרקעװַא

 ,"ִמ (ףֹמֶח) לֹוָנ הטּפש
 זס 00 םשפצ ֹוקֲחְרַה 10 1סזםסטס . 4. ןֿפַאשקעװַא

 ,לֵּמַּב רשות
 ."מ ףֹרָנ 90 1886 םהטפק ט. 6. ןרַאשקעװַא

 גֶלְפַה וִמ הֹחָׁש 10 םוטנזמ הוט 0. 4 ןעמיװשקעװַא

 יהָיִֶאָּב
 00 8081, 8089 ומ 186 21/ 2. 4 ןבעװשקעװַא

 יףחַר ,ַחֹרָּפ

 ,ףֵּטַׁש יַחיִדָה 00 יט288 2שּפצ 6. 6. ןעקנעװשקעװַא

 יֵעֹוָנ ותּומ 90 016 4683 שש. 4 ןברַאטשקעװַא

 .ףֹהָד יהחד 90 עט8מ 2שהצ ש. 6. ןסױטשקעװַא

 .ןפיוטשקעווַא == ןפוטשקעװַא

 ןִמָו מע 90 8080 8 !סממ ?גנמס ש. 4. ןַײטשקעװַא

 תס600 8804 010861 ֹויִמ קָתָעֵה 90 8926 04 !בֶר
 ,בֶמיִח רֶנָּפִה אפ

 ידֶמֲעַה יגֵּצַה 00 ץט? 2308 1806 0. 6. ןלעטשקעװַא

 טס 0600ז06 !םּוק 90 8846 טק ש. ז- ךיז --|| !םיִׂש
 .(דילומה רבא לע) הָׁשֹקֲתַה סע60 סוי 8011 (0/ 406 טס19)

 .-ֵמףֹוטְׁשנםֹרָז 90 1106 8םטפצ ש. ח. ןעמָארטשקעװַא

 ,הָאְלָה (רֵּזַפ ְךֹפֶׁש 00 תסט/ ם8צ ש. 6. ןטישקעװַא

 .הֹרָי 0 8009 013 ש. 6. ןסישקעװַא
 ;הָיִנֲאְּב ַחלֶׁש 00 8080 סצ פֹתֹוק ש 6. ןֿפישקעװַא

 .הָּיִנֲאְּב גֵלְמַה 0 8811 011 ש. ז- ךיז --||

 .רָּמַּפ 0 01870188 :חלׁש 10 8024 םשטפ ט. 6.ןקישקעװַא

 .ףֹהָּד ףֹלה 80 0089 011, ץס0ט186 ש. 6. ןגָאלשקעװַא

 ,הָפיִרֲה ט086109 011, 1סװט1818 שינעגָאלשקעװַא

 יהָפיֵהְּד

 טנאמרעדנביוא --- 6 --

 ,הֵּבַרה ןֵׂשָי 0 8100 םיפצ ש. א. ןֿפָאלשקעװַא
 .חָאְלַה (תֹרק ְךֵלָׁשַה 90 1128 םיאגצ ש. 6. ןרעדַײלשקעװַא
 -- ייִמ בה ּךֹׁשֶמ 90 6188 םיטםצ ש. 6. ןפעלשקעווַא

 .ול עפֶנ 9ס יא2806/ תיטפצ ש. 7. ךָ
 ,םָּמִה 90 1מס19 8ט8צ7 ש 4. ןצלעמשקעוװַא
 ,-ֵמ תֹרָּב סס סט9 השהצ ש. 6. ןרַײנשקעװַא
 ןהָנ 00 םוטס תשא קע6860 ש 6. ןעקנעשקעװַא

 .הָנֶּתַמְּב
 ,ו5 ףֹולָה ,ֹול רעֶצ 90 0811 היט ש. 4. ןענאפשקעװַא
 יֵהּוׂשָל ְךֹולֶה 90 0812 םתש8/ ש. 8 ןריצַאפשקעװַא

 ,ֹול ְךֹולה
 יִלְּב נג 00 ם|גצ ססת?:םט21/צ 0. 6 4 ןליפשקעווַא

 קֹחְׂש 0 ץוּפְצ 0086וט98117 ש. ז- ְךֶז -|| !ףֶרָה

 יבָר ןֶמָו
 ,רֹבָעְו ץפק,90 ןטנמק םשּפצ ש. . ןעגנירפשקעװַא
 ;(בתכמ) בֹהָּכ 90 טטע196 (6 10000) ט. 6. 4 ןבַײרשקעװַא

 .ףֶרָה יֵלְּב בתָּכ 00 טט1196 60ת?1תט81)צ

 .ףֶרָה יִּלַּב קעֶצ סס סע ססת?נמט21}צ ש. 4. ןעַײרשקעװַא
 ,רַאזֹוה םש- רַאזוא

 ,םְׁשְרִמ רּויִצ ןע6?81נ, 1100061/ (2/. | -) ?ט רָאזוא

 ,דַיְּב זחֹואָה == דַיֹּב-"זחֹוא

 8900008 0 סםוםס8 01 2 0888 /. סערָאטוא

 ,תיִבָה לָׁש עֶקְרקְל םיִּבַלְׁש
 יקְזַח ,רָׁשֲא סס 91?יזח , ס0ת?זיזמ ש. 6. ןערשזרעווטוא

 ,םִיק
 עַבָר 816, 61891109 (2/ סעקט --) זי קָאט|סַאשטוא

 .ריִעָה יִרְמֹוׁש תּודיִקְּפ תיֵּב טס1106-01106 ;ריִעָה
 ,הָמּונְמ 119 א. קָאשטוא

 ,חרב יסונ 40 עמ 2ה08י/ קָאשטּוא ןכַאמ --

 8ץטץקצ+ס6011068מ1װ זהָאְרֹוה 188904108 ,/ עינעשטוא

 ,אָבָּצַה ליִגְרַּת 61111184/-;הָכאָלְמ דּומְל

 ,יֹוא סג ! 44/. יוא

 !םֶהְרְבַאד ּהיֵרָמ 801008 106 ! 406 יוא"יוא
 -עג) ;!םֶהָרְבַאְד ּהיִרָמ 801008 106 ! 404. יוא"יוא-יוא

 1 880016 (יוא ןעדעי ףיוא קירד ןלעיצעפס ַא טימ ןוא ןגיוצ

 .קָפָס לָּכ ןיִא ,יאֵּדַוְב 827 טט886 8 4וג68010ת |

 1 8מסט16 98 6 18 יא1111מי !רע לוװ יואדיואדיוא --
 ,חצור אוה יאדוב

 ,םִא 11, וטתס906/ 6000/). םיוא

 זח6648:110/ :רֹובְּכ ַעֵּבְטַמ 1ם0081 (27. ןע -) זמ לבוא

 .הָּּכְׂשַמ
 ,ליֵעָל ,הֶּלֲעַמְל 8ססט6 606. ןביוא

 סת 4מ6 ;םורממ ,הלעמלמ 1?סזמ 8006 ןביוא ןוֿפ --

 ,הלקנ לע ,תויחמשב 8טמ61860181}ש ; חמשה לע םטי'ס6

 ,מושפ ,רורב 0168117, ץ181מ/ש ףיוא ןביוא ןוֿפ --

 ,םּוׁשָּפ ,רּורָּב 0168: 181 60/. גיֿפױאנבױא
 8086 01 םסתסע ?ו || ;ׁשארְּב 89 986 2680 606. ןָאנבױא

 .בּוׁשָח םֹוקָמ

 800476-1462000400, 82096- 66/. טנָאמרעדנבױא

 ,הָלֲעַמְל רּומָאָה ,הָלעַמְל רֶּבְזִנַה 6



 סביוא

 ' ,תֹורֵּפ ,ץֵע יִרְּפ 1111, 1:198 ת סביוא
 .,יָרְּפ ץֵע +עט19-1ע66 (ע1. רעמיוב --) זש םיוב|סביוא
 ,תֹורֵּפ רֵכֹומ ?ע318-8011סע זמ רעלדנעה-סביוא
 ,ןֹויְלֶע טעקסנ, 1801 66/. ! רעביוא

 קחשממ) הָּכְלַמ ןגססמ (0/ 0005) (2ו.ם --) ,/ + רעביוא
 : ,(םיפלקה

 8טמס110/ ?טתס- (2/ עט -) זח רעט|מַאַאב-רעביוא
 ,ןֹויְלֶע דיִקָּפ 9102 , 11084-01614
 1189 ךץפנ8סמ (2/ עכ -) רעכלטסַײנ-רעבײא

 ,ןֹויְלָע ןֵהֹּכ
 (עז ן=) ח טכירעג-רעביוא

 ,ןֹויִּלִע טָּפְׁשִמ-תיִּב
 1688 ץמצ- (2. םִיריוטקָאד -) זמ רָאטקָאד|-רעבױא

 ,םיִאְפֹורָה שאר 801
 ,הָנֹויְלע חָלֶׁשְמֶמ טעעקסנ מ4 , טנַאהרעבױא

 60 םס טקמס1נגס089) ןעעס811 טנַאהרעבױא וד ןבָאה --
 ,הפיקת שיא די היח

 טץעסתגס 1010, 80ט616188 (2/.| -) זמ רַאהרעבױא
 ,םיִנֹודֲאָה ןֹודָא ,ןֹויְלָע רׂש

 ;(םעה ירחכנ לשנןֹויְלֶע תִיַּב טממסז םסט86, 4 זיוהרעביוא
 .(הילגנַאכ) םיִדְרֹוּלַה תיֵּב 110086 07 8

 ,יָנֹוציִח רֹוע סענ0סנמ8 ,/ טיוהרעביוא
 ,הָקְּדְצַמ 1110 (2/ תֹואָצְמַה -) ,/ הָאְצְמַה-רעביױא

 ת80/0 1104 (2/ תֹורְּבִסַה --) ,/ הֶרָּבְסַהן-רעבױא
 ,הָמָרָע ּוהָקָּדְצַמ

 ,הָנֹיְלֲע תֶגֹתְּכ 61088-8מ19 (2/ רע -) מ דמעהרעביוא
 ,רַאהרעבִיוא == רעהרעביוא

 סטס110168מ1}, 8סטס1ס18מץ / ,/ טֿפַאשרעהרעבױא
 ,הָנֹויְלֶע הָלֶׁשְמֶמ 8טמיס11869

 .הָלְעַמְל 8טסט6 0060. סטרעוורעביוא

 ,םורממ ;הלעמלמ {עסזמ 40006 טטרעוורעביוא ןוֿפ --
 ,האָצמַה-רעביוא == המכח-רעביוא
 1626-16801ס14 2084-108810/ +מ רע רעל עביוא

 ,יָׁשאָר הָרֹומ

 .קָאררעביוא == לטנַאמרעבױא

 ךעס89218800- (2/. ס -) זג רעטסײמטשטָאפרעבױא
 ,רָאֹוד לָש ןֹויְלֶע דיִקְּפ ס0ספ1

 ,בַּג יחַמָׁש ,רֶבָד יֵנְּפ 8ט91806 (27/ |-) ,/ ךעלֿפרעבױא
 8ט- 660. || זיִחְמִׁש םטמסע40181 66/- ךילכעלֿפרעבױא

 ,הָרָבֵעַהְּב ןעס1:8018119
 ססזמזמפמסס1י-1מ-02167 (עז. | -) זמ רירנאמָאקרעבוא

 ,ןֹויְלָע אָבְצ-רַׂש
 לָש תּודיֵקְפ 0016 ס01גז02ת6 ,/ עדנַאמָאקרעבױא

 ,ןֹויָלָע אָבָצ-רַׂש
 ס8עעל81מ-םסת- (2/. סע - יע .-) זח ןַאטיּפַאקרעבױא

 ,ןֹויְלֲע דיִקְּפ סע91
 סע6016, 80ץ1820 (2/ תולֹוק -) א לֹוק-רעביוא

 ,םֶר ףּוצְפֶצ לֹוק
 ,תֹוׁשָר 801מ011ע ,/ טַײקרעבײא

 םטץעס186 0006

 גיוא - ?26

 טץקעסע םפעממסת9 (22 רע-) ה דוולקרעביוא

 ,ןֹויָקֲע דָגָּב
 הָמוְמ ,לֹולֲעַּת 9108 ח לפעקרעביוא
 ,לֵכֹוּכַה בר ,יִׁשאָר בַר 0010? 18001 ?8 רעניבַאררעבױא
 סטס1008+, םזיספו 0085 (עז. קער --) זװ קָארװ-רעביוא

 ,ליִעְמ .ףֹויְלֶע דֶנּב
 8טקעסנמס ןט886, 0216 ןט80106 זמ רעטכיררעבױא

 ,םיִטְפֹוּׁשַה שאר ,יִׁשאִר טָפֹוׁש

 לסץתגס8 ;ןֹייְלֶע טעקסנ) טמקסננמס8? 66. טשרעביוא

 בג יִכָ
 ;(א ךודמ ,ילע 008016 פםוומש ןוֿפ עטשרעביוא סָאד --
 ,רחבומה ,בוט יכה 406 61146} 186 8689 (77-)

 ,הָיְלֶע .םפניס9 מ לביטשרעביוא
 .5לֹוק-רעביוא == םיטשרעביוא

 לֹּכ לַע ןֹולָע 980 1108 1088 ?ת רעטשרעביוא
 ,(םיהלא)

 .ךורמשרעביוא = ךָארטשרעבױא
 עופנימ 0? 80010018110ת (2/ | -) זח ךירטשרעביוא

 ,םַעַּמַה ןֵּמַמ זמּפזא 01 800604 !רּוצּקַה ןֵּפְסֶל וה

 ינֹוציִחַהְ) ןֹייִלָעֶה ניִרָאָה 0080294 װ קַאלשרעבױא
 דָנָּבלֶׁש

 0210! 8סצ90ת (2/ םיִׁשָמָׁש -) ג ׁשֹמַׁש/קרעבױא
 ,םיִׁשָמַּׁשַה שאר

 ,םיִרָלְבַלַה שאר 2686-61סי4 זמ רעבַײרשרעבױא
 ָׁש הָּפִמ 4עסמ 07 189 :ןיִע סעס (2/|-) ח גױא

 ,(םיפלקה קחשמג) הָדּוקְנ עס1מס (04 08'/00) ז(קרמבנ ןָמּוׁש
 ,הערה ןיע 8 סױ1) סשס גיוא זווב ַא --
 .ןיעל ץוקכ ביאכמ רבד תת 0680: גיוא ןוא ןרָאד ַא --
 ,המשה דע אלמ 1041 40 406 21!זמ ניוא ןַא ווו לוֿפ --

 ,םינפב םינפ ,ןיעפ ןיע 1806 10 1806 גיוא ףיוא גיוא --

 םינפ רמעה 40 60ת1:020 גױא ףיױא גיוא ןלעטש --
 ,םינפ לא
 0 תםהטס 8 1ט8406ת1ט|} ןצעמוא ףיוא גיוא ןַא ןבָאה --

 ,שיא לע ןיע םיש ,שיא רמש 676 סמ 8 עסנ80ת
 .ןיע םיש 90 008616 גיוא ןַא ןבענ --

 10:1062066 ןצעמיא ַײב גיוא ןַא ןבָאה --

 ,שיא לע עמשה וטנסמ 2 ץסע8סת

 עס 1600 88 916 םָמְק!ס 07 פאק ןוא גיוא ןַא ווו ןטוה --
 .ןיע ןושיאכ רמש 986 696

 0 0889 פת 6970 46 2 ןצעמוא ףיוא גיוא ןַא ןֿפרַאװ --

 ,שיאב ןיע ןתנ טסע80ת
 םס6 80 1086 ןצעמוא ןוֿפ ניוא ןווק ןעמענּפָארַא טונ --
 ,שיאמ ןיע רמה אל 8189 01 2 ץס1808
 ,ןשי 90 8166 גיוא ןַא טומ ןָאטוצ --
 ,תומ ?ס 616 (60.) !ןשי 90 8160 גיוא ןַא טומ ןכַאמוצ --
 ,וינפב 1ת 46 1806 ןניױא וד ןוא --

 {ס תהטס

 ןַא זיא גנוטײדַאב רעד ןיא טשרעכיוא זא ,סיוא םעז סע (א

 והלע שרוש םעד ןוֿפ טמוק סָאװ לע .ה ןוֿפ גנוצעזרעביא
 ,ןביוא ןוֿפ ןייז ,ךיוה ןייז



 לפאגיוא

 וניב 3806 10 1806} ץננט89ס1ש ןגױא רוֿפ רעטנוא --

 ,יאשחב .וניב5
 .וינפב אל 1 2 ץסנ8סת'8 8286206 ןגיוא וד רעטנוא --

 ,יתעד יפל ןמ זמש 68011021108 ןניוא ענַײמ ןוא --

 ום ?םס 88? 03 21) ןנױא וד ןוא ןעמעלַא רַאֿפ --

 ,איםחרפב :הדעו םע 2 ינפב --
 90 1סמ 10 8 סע-"ןצעמוא ףיוא ןגיוא וד ןקוקסיוא --

 ,םיניע ןוילכב שיאֹל הכח 80
 0 8086 טט1ג מס?וג סיץס8 ןגיוא רָאפ ַא ןלעמשסיוא --

 ,םמותשה ,האתשה ;רדוח טבמב טבה

 90 תפטס 8 טניפפסת 1800 ןגיוא ענעבָאטשרַאֿפ ןבָאה --

 | ,םינפ"וע היה ,השוחנ חצמ שיאֿל היה
 ,רמח 40 26 4064 ןגיוא עםיורג ןבָאה --

 ?ויניע תא חתפ 10 סטסמ 0תס'8 6968 ןגיוא וד ןענעֿפע --

 00 1661 :תועטמ אצי 0 26 06 (779)

 ,שיאל חור 26116ט64
 טס ט20606176 8 ץסניפסמ ןגיוא וד ןצעמוא ןענעֿפע --

 ,תועממ שיא אצוה
 90 ?םעסיא 8 םעפע טומ ןגױא וד ןצעמוא ןכעמש --

 יוינפב רבד שיאל דנה ?מנמפ ות 8 מסנ8'80 006

 חארָה 90 84111:6 906 608 ןגיוא וד ןוא ךוז ןֿפרַאװ --

 ,םיניעּפ
 יניעב םבה 10 1406 8 ץסעמסמ ןניוא וד ןוא ןקוק --

 ,בהא 90 1076 :שיא

 0 686 סי 1401680 2 עסע808 ןגיוא וד ןוא ןכורק --

 ,זנרה וםערה
 עס ?םצסיס 6086 {ם 2 מס1- ןגיוא וד ןיא דמַאז ןטוש --

 ,שיא יניע רקנ 8'804 6768
 סס 06 8 סצס8016 ןגיוא וד ןוא םיורג ןצעמוא ןַײז --

 ,שיא יניעב םינינצל היה 90 8 ץס180ת

 סט9 01 8 ץסעפסת'8 8189 ןגױא וד ןוֿפ קעװַא --

 .שיא יניע דגנמ
 90 םס םיטפש 1עסזמ ןגױא םנצעמוא ןוֿפ ןינגקעװַא --

 ,שיא ינפמ ךולח 4 ץס180ת'8 קי;,ס,מ,מ(6

 טס 3080 81101688)/ ןגָארמ ןגיוא וד ןוהואוו ןווג --

 ,הרטמ ילב ךולה
 ,לפַאצרַאווש == לפַאנױא

 יענָו זםסזמסם?) 1ת8ל8תל (2/ |-) ?מ קילבנגיױא

 | יע ףֶרָה
 מסנמסמ?8ניק , 189800820008 00/ ךילקילבנגױא

 ןִיַע ֶרָהְּכ יעַגְרִּכ
 אֵפֹור 0001189 (2/ םִירוטקָאד -) זמ רָאטקָאד|נגױא

 ,םִיַניֵע

 בָאְּכ קפגמ ומ 180 סצס (2/ |--) זמ גיטיוװנגױא

 .םִיַניֵע
 .ןִיַעָה רֹוח סע0-806164 (ז. רעכעל --) 4 ךָאלןנגױא
 ,הָרּומְׁש .ףֵעְּפַע 676-160 מ עלעדעלנניוא

 ,תָכָחֹוח-ןֵׁש סץס-סססלמ (2/. רעניוצ .-) זח ןָאצ|נגױא

 םוטסט8 04 086 696-110, קטז 0? ?ס ?ח סיוקנניוא

 יןִיַעָּבֶׁש הֶחֵל ֹוא ףּולְפִל 808

 ןעלטבסיוא -- 8 --

 .ןִיַעָה תַיִאְר סעס-8189 ?מ ןוישנגיוא

 םֶלּוא 8060190נ1טת, 1069טע6 2811 / עירָאטידױא

 ,םיִרּועָׁש יִעְמֹוׁשְל

 ,(לודג שיא םענ הָיִׂשְו ןֹויָאְר ,/ עיצנעידיוא
 !יַלְלַא !יֹובֲא דטס6| 21281/ 206  ןנוו-יוא
 .רּוּנַּת סטסת 8096 (2/ ס --) זח !ןוויוא
 ,ןביוא == ?ןוויוא

 .ןָא- ןביוא == ןָא"ןוויוא
 .םַג וףַא 8180, 900 00ח/. ךיוא

 ,ןיא ,,,םנ ואל .,,םג 6160... סע טונ ךיוא --

 תס10מס 1806 1 8668 ןעועג טינ ךיוא סע ּבָאה ךוא --

 ,תאז יתיאר אל ינא םג
 תסנ 2806 1 תתצ םינ טלענ ןווק ךיוא בָאה ךוא --

 ,ןיא ףמכ יֵל םג זםסמסצ
 8 ןעסטל} 86011060 01 !שנעמ ַא רומ ךיוא (60.) --

 !ארקי םדא הופ םג 8 זמהמ

 .ךיוא == טעכיוא

 ,דֹוע אל תס זמסניס 606. || :ןִמ סוט+} סוג 0 ;ק/6ק. סיוא

 .הָלָּכ לֵדָח ,םַפָא רֵבָע ,םֶּלֶׁשִנ וםַּת 8 פג 606,811 סט

 136 1128 תס ץסיקסני םמיק 1016 רעכַאמ םיוא זוא רע --

 ,ותרובנ הספא
 .רבע גהה 96 20110897 18 0961 בוט םוי םיוא --

 ,"מ סט+} סט8 01 קיסק.סיוא
 ,לנַרְתַה ש.?. ךִיז -- || ;לעֶּפ 90 ס:ס:0186 6. 6. ןביאטיוא

 אֵצֹה 40 טעס81מס סט?) 6401816 ש. 6. ןעמעטָאסיוא

 ,הָמיִׁשְנב
 ןֵַּל 60 סתמס/216} 161146 . 6 ןעלריײאסױא

 אָצֹוהמ לדָה 90 60886 םגקקטצ89129* ש. 4. ןרעטייאסיוא

 ,הָחָל
 .ןָמָשִּב ַהֹׂשְמ סס 011 8013 0. 6 ןלוואסיוא

 ;לּכ ׁשֹרָח 90 נעסט: סוג ןע1סוג9ג גמ 6. ןרעקַאטױא

 .שֶּפְחִמ ׂשָּפַה ׂשַּפַה 90 8ס8ש08 1מעסט8:מ (//0.)

 וס 6180-:הׂשָע ,רֹצָי 90 רשסנז סט ש.6. ןסעברַאסױא

 | .בֵמיֵה דּבַש .ס,6

 ס.ז ךוז - || :ֹולְּב ץֹהָר 90 0896 סוג 6. 6. ןדָאבסױא
 .ץֵחַרְתִה 00 0866 61

 זאָּבֹחַה יֹרֵּתְסַה 00 11106, 6080681 0. 64 ןטלַאהַאבסוא

 ,אָּבַחְתִה ירֵּתַּתְמִה 60 2106 סת8611 2 ?- ךיז -- |

 0 8וטס 2 עסע8סמ 8 8006 םניטמ1מ6.:2.ןעכַאבסיוא

 ,הָּבַר הֶּכִמ הֵּכַה
 ,דֹוט הֵּלנ ּוטַּפְמַּפ 0 ט18מ סט9 0. 6. ןעבלָאבסױא
 ?ְךֶרֹצַה יַד הפָא טס ט8ן:0 80111016211צ = 6. ןקַאבסיוא

 | ,תֹומָאָל למָּנ 60 11מ18מ 2211

 יהָפְּתַהְּב ןהָנ ילֵאְׁשַה 00 1644 סט9 0 6. ןעגרָאבסױא

 םלְׁשַח ,ֹולָכ ֹנָּב 0 11מו8מ מטנ10:מ8 ש. 6. ןעיובסיוא

 ,הֹנָּב 00 0116 ;ןיִנְּב
 םיִׂש 90 ןס901ס, העפסז 051 . 4. ןעוועלטובסיוא

 ,םיִקּוּבקַבְּב

 תומולח לָּמַּב 40 2נתמוג} (7 02י60208) 4 6. ןעלטּבסיױא

 ,(םיער



 ןעלגיבסיוא

 40 1168 ּפָאק םנצעמוא ּוצ תומולח עזַײב עלַא ןעלטבפיוא --
 ,שיא שאר לע תוללק רטמה סט1808 טץװסמ 4 ץס07:80מ

 .ץֵהָג 90 ץעס88} 1עסת שש. 6 ןעלגיבסיוא

 הֵּטַה :ףֹפָּכ 90 טסת64 9. 6. ןגיובסױא
 ירָפֹּכ 8ט08119096 ;ףּולָח 62048086 / גנוטייבסיוא

 ,הָרּומְּת
 ?ס 4181ת ;(המק) הֵּפַנ 0 8119, 0016 ש. 6 ןעלטַײבסױא

 ;ׁשיִאֵמ ףֶסֶּכַה לֶכ אָצֹוד 2 ץסניֿפסמ 07 211 218 1069

 {0 8עסת0 40 186 1880 ץסממצ ש 22 ךיז --|
 .הָנֹורֲחַאָה הָשּורּפמַה דַע אֵצֹוה

 00 8ט- :!רַמָה ףֵּלֲחַה 00 ס4002206 ש. 6. ןסייבסיוא
 ,ׁשיִא םֹוקְמ אָּלַמ ,שיִא תַרּומְת היה 8016

 .הָכיִׁשְנִב אֵצֹוה 10 0196 סט9 0. 4 ןסַײבסױא

 ,תּומָלַּתְׁשַה סוג19108110 סט1+?ט16 ,/ גנודליבסיוא
 ש.ז".ךיז -- ן|לָּלְבַׁש ,ללָּכ 90 601110846 6. 6 ןדליבסיוא
 ,םלַּתְׁשִה 00 9000זמץ11811 13

 0 קט9 טק :ַחֵּתַּפ יֹרֵּתַה 00 טמק1ת0 ש 6. ןדניבסיוא
 ,תֹוליִבֲח הֶׂשָע זמ וטצ 8

 .ַחְּמַה 90 ט1סיש סט+ . 6. ןוָאלבסױא
 ,םָד בֹוָמ לֹדָח 90 66886 01660148/ ש. ןטולבסיוא
 .רָאָׁשִה 00 8087 סט 0, 4. ןבַײלבסױא

 00 סצ82086 2 ץקס180מ'8 1010006 0. 6. ןזיילבסױא
 ,שיִא ׁשּובְר קָרָה

 !רֶּוַח .ףֵסְכַה 90 1מפאס 816 ש. 6. ןכוולבסױא
 ,רֹוח סס םיעסיס ןנ816 ש, 7 ךיז --|| !ןֵּבְלַה 00 1620

 10 06886 וֹותָצָנ ַחֵּתַּפ 00 םעסרש סוג0 0. 44. ןעילבסיוא

 ,ֹוהָרִּפ םֵתָה ט10סנמ1מ}
 ו0ס ?טזמ 801 486 168008 ש. 6. ןרעטעלבסיוא

 ,ֹולְּכ לֵעְלַע ורָמַּפַה יַּלַע לָּב ְךֹפֶה (0/ 65 00/)
 לע גֵׂשַה 60 0019ג8 טצ 06881מ8 שש. 6- ןעלטעבסיוא

 ,תֹובָדְנ תַׁשֹּקַּב יִדָי
 ַע גֵׂשַה 90 0218 ?} ץנפצסע ש. 6. 'ןסעבסיוא

 ,ריִחְמ לאָׁש 90 888 8 ע1106 !הָלָפְת יִדָי
 .הָּטָּמַה עצה 90 108246 686 266 6 * ןסעבסיוא
 סזמסת- !הֶבָטֲה יןֹוּקִּת 1נממניסטסנמ6ת ,/ גנורעסעבסיוא

 ,ןֹוּקִת 48410

 00 610606 !ְןֵּקַת {ס ותגמעסל6 0. 6  ןרעסעבסיוא
 00 וזמקעסטס 026861/ ש. ?. ךןיז = || !:בֵמיֵה יןֵקַּת

 ,ֹומְצַע תֶא ןֵּקַּת
 900 0108 רשסוומ 8 ס;ט8ג 0. 6 ןטשרעבפיוא

 .אֵמֲאְטַמְב וא תֶׁשֶרְבַמְב הֹּקַנ
 ,ֹולְכ הֹּלָצ 60 0889 סט9 ש. 4 ןסָארבסױא
 0ט901684, סזץטמ60סתמ (2/ |-) ?מ ךךָארבפױא

 .הָאָחַה יְִרִּפ
 .לֵּסַּפ טס 161609 6. ןריקַארבסיוא
 ךֹפֶה הלָה 90 102846 סעססט שש 6. ןעניורבסיוא

 ,רֹהְרֲחְׁשִל
 .ףצָב 10 םפסס סוג . 6. ןריקורבסיוא
 6צ2מ810ת :תּוטְׁשַּפְתִה טקיס80100 /,  גנוטוורבסיוא

 י ,תּובָחַרְתִה

 ךיילגסיוא -- 9 =

 ;בַחְרַה 10 סצץפמ ;םֹׂשָּפ 10 8קניס84 0. 6. ןסוורבסױא
 !0ס 6408ת60 :טָׁשַּפְתִה סס 26 8מס264 ש. 7- ךיז -- ||
 ,בֵחֵרְתִה

 ,(רכשנ לֵׂשַּב 0 םנסיס סט9 2. 4. 'ןעיירבסיוא

 .תעבָל האר יֵחְבֹוה 0 ץספס שש. 6. ?ןעַײרבסױא

 00 0168ת 198 2011מ8 רטפ?סע 6. 4. ןעִירבסױא
 לענ רֹגְד 90 8008, םעס04 !םיִחְתֹור םיִמָב הֵּקִנ ּולָעְגַה
 ,(םיציב

 אֵצֹוה 90 1:0061 סג טצ 1061ת6י ש. 6. ןעקירבפיוא

 ,הָטיִעְב יִדָי לַע
 40 טסצמנפ סט9 !רֹבִׁש 90 1084 סט ש. 6. ןכערבסיוא

 ;םיִּפַדַה יִּפְל (תורדוסמ תויתוא) ְךֹרֶע 00 מ9826 !איִקָה

 .ץֹרָּפ סס םעס88 סט9 0. 4.|
 ,טרעגנערבסיוא == ץ'כַאגנערבסױא

 40 ץניססס !טָּפְׁשִמ אֵצֹוה 60 60201046 4. 6. ןעגנערבסיוא
 וָּבְזַּב ,רֶּזַמ סס 8קסמס , 8002000/ ;תַעדָל הֵאְרַה ,ַחֵכֹוה

 - .ןִּבְוַּב ,ןֶרָזְּפ 8עסמ00מ6119 ?מ רעגנערבסיוא
 ,תּונָוְּבְזַּב ,תּונָרְזַּפ 80ט08006:1ת4 ," יירעגנערבסיוא
 40 60886 !םֹּה דע.ףֹרָׂש 90 טטנמ סט9 6. 4 ןענערבסיוא

 00 680901186 (6 100600) וףֹרְׂשִמ לֹדָח טטנימ1מ
 הׂשע 00 2184 !-ַמ לֵּכַא 90 686 פהאחפיז ֹוהָּבַמ ףֹרָׂש
 ,הָוְכַח ּוטֵחֹוּל ֶנֶרַבְּב וָת

 ,ִמ רֹרָּפ 80 סעטנממ16 סט. 6. ןעלקערבסיוא
 ,(םירפס לשכ הָאָצֹוד 6616108 ,/ עבַאגסױא
 ,הָאֹוצ ס0161069 :אָצֹומ 419( עז.גנעג -- )זו גנַאג|סיױא
 יָדִפָׁש 680ט81 !יִמ הָכיִפְׁש עסטנ:18 סט 2 סָאגסױא

 .(רהנ לש) הָאְצֹוּת
 .(ןורגה תא ףטש) רַּגְרִּג 0 281016 סוג 6. 6 ןעלגרָאנסױא
 ,ןעוועסרָאג == ןעװעטרָאנסױא
 ְךֹולָה 00 טט81/ זמטסמ ;אֹצִי 40 0 סט 6 4. ןיינסיוא

 ֹוא רעֶּב 00 םטנמ סט? !םֹֿפֶא 90 26 8מסתנ !הָּבְרַה
 90 טס 188619 ומ !עֹוָג ,תומ 60 016 ;(רנ ֹולְּכ לֹוּכֶא

 עס ש. 1. ךיז --||:לּוח 0 061811 ;הָּזַע הֶבֲהַא בֹהָא 1096
 .טֶלָמִה וָּדֹוּתִמ אצי סנ:110806 1

 ךולה 90 40 90 סטסעש 1806 םומעמוא ןווגסיוא --
 ,םוקמו םוקמ 25

 886 18 1086/7 ֹומ 1076 םוא ךָאנ םיוא טווג ּוז -- |
 ,תומ דע ותוא תבהוא איה טט19מ םומב
 ומה 811 1818- !ּפָאק ןַײז וצ ןוונסיוא ןלָאז תורצ עלַא --

 !ושאר לע ולוחי םיעגפח ל2 101ס0208 64811 םוזמ !
 {תו8 שנ1} טס 840066 םלעג וצ ןוונמיוא םעוו םָאד --
 ;(הרצ לש) תאֹז תרומת היהי ףטכה 1092 טצ זמסמסש

 .בָהָז הֵּפִצ 90 8110 6. 6. ןטליגסיוא
 .ְךֶמָׁש סטלע/סטנ1תפי) 61108108 ,/ גנוסיגסיוא

 ,קֹצָי וְּדמִֶׁש 60 ץסט? סט9 ש. 6. ןסיגסױא

 ,ןצָאלגםיוא =- ןצנָאלגסױא
 ,(םיניעג ׁשֹטָל 60 סעסג 9014 (9'006 69/:6) 0.6 ןצָאלגסױא

 ,עֶמ יקָלחַה 90 8ווק ט. 6. ןשטולנסיוא
 80160100629, 869910062+ (2; |-) 2 .ךַײלגסױא

 | | .הָמָּכִסַה יהָאָוְׁשַה



 ןכיילגסיוא

 40 866416 !הִוַׁש ,רֶׁשֵי 00 862180400 ש. 6. ןכַײלגסױא
 עס 6016 10 םת ת0166- ש. ז- ך --|| ּוהָמָּכְמַהְב אֵבָה

 00 80840 טמ 8618109/ !הָמְּכְמַה יִרָיָל אֹוּב זמסמש
 .ַהֵּתַמְתִה 90 89ע6108 0ת68611 !הָפּוקְז הָמֹוקְּב דֹמֲע

 ;םֹּה דַע םֹהָל 900 ם|ןסיש 90 986 6264 ש. 6. ןעילגסיוא
 ,ׁשֶאָּב ןֵּבַל 00 ססזממסע

 ,קָלֶח הֹׂשֲע .קָלֲחַה 90 8מסס1מ ש. 4. ןסעלגסיוא
 ,ֹולְּב בֹנָנ פס 89681 211 0. 6. ןענעבנגסיוא

 ,בֵמיֵה ,קּויְדְּב ?םסעסטפמ|} 666. ןדנובעגפיוא
 ט}1סשמ, 10206 סמממלצ טצ 010י6- 06/}. ןזָאלבעגסױא

 ,הָחיִפְנִּב קרומ גמ

 ;הקיר הציב 8 ס10מ 600 ווא ןוָאלבענסױא ןַא --
 ,קיר רבד 802060מ06 רשסני601688 (4/.)

 ,תֹועֹורְּזַהְו ראָוַצַה ףּושֲח 666011666 64. סויילבעגסױא

 ,רֶוח ןע816 040 . טכיילבעגסױא

 00 טס?9עפיק !(ףסכ) אֵצֹוה 90 8000 ש. 6. ןבעגסיוא
 ךייז --||;איִּׂשַה 90 מפני 8106 גת 10811186 ! רֹסֶמ

 ?ס 800זמ, ֹוהְו אּוה יִּכ רֹמָא 60 טע66600 90 06 6 ז=
 00 811100, 26 ;הֹרָק 60 םהממסמ !הָאְרַה 2008

 .קיּפְסַמ היָה ,יד היה 6ססט4מ

 40 5/סת0 10 186 1889 0 4 ןרעו טכַארבעגסױא

 ,הָנֹורֲחַאָה הָמּורְּפַה דע אֵצֹוה ץסממצ
 ,אֹׂשָנ זג811166 66). ןבעגעגסיוא
 ,טווופבענפיוא == טעװעסרָאגעגסױא

 ,הָזָר ׁשּוחָּכ 168, 6108018060 00/, סרַאדעגסױא
 ,מרַאדעגטיוא == טרעוווודעגפױא

 זטסמ סוג{ ;הֶדֹובֲעַמ רֵטּפְתִהְׁש 1:601:664 60), טנירעגסיוא

 .הָלָ
 ,םרעוווודעגסיוא == טרעוועדעגסיוא

 ,טמורקעגםיוא == טיורדעגפױא

 ,םיִאְתַמ 0008180689 66/. ןטלַאהעגסױא
 ,הָמָאָתַה ס0מ8181סתס ,/' טַײקנטלַאהעגסױא
 בַעָר 0140260 שוות םטמשסע 00)/. טרעגנוהעגסיוא

 ,הֵּבְרַה
 יׁשּוחָּכ 6180189660 !יֹורְׁש 808406 60/. טקוווועגסיוא

 .יָזָר
 .הָלָּב טטסעמ סג 66. ןגָארטעגסױא

 .יֹודְּב וםטסת966 06). טכַארטעגסױא

 ,ןסַאלעגםיוא == טזָאלעגסױא

 ןוססם?1008, ט8810ת, 18/05מ 00/ ןסַאלעגסױא

 ,בֶבֹוׁש ,ץּורָּפ
 116681100503688} 1ט8ת0004688} / טַײקנסַאלעגסױא

 ,תּוציִרְּפ 181:15 48

 .קּורָּפ ,םּומָׁש 61810084966 60 ןעקנולעגסיוא

 .הָאְלִנ יףָיִע טטספזיש 066 066). טרעטַאמעגסױא

 ,חּואָל ,תּופָיַע דט68110688 ,/ טַײקטרעטַאמעגסױא

 יטָלְחֶמ םס8166טס} 661981ת, פטע6 00/ סכַאמעגסיוא

 .יאָּמַר יםּורָע 8וע, סטממומק :ַעּודְי ,רּורְב

 .ׁשּוהְּכ 61486014966 660). טעװעכרַאמענסױא

 .טרעטַאמעגסיוא == סעשטומעגסיוא

 טליפשעגסיוא -- 10 ==

 ,ראָמ ףִיִע ,הָאְלִנ סצ11808960 60). סערָאינעגסױא

 ,רֶקָעְנ עס0166 סט9 06/. טרעקינעגסיוא
 ,דֶּמִלְמ .ְּךֶנֶחֶמ 981006 60). טעשטיווטעגסיוא
 ,לֶלְּבַה ןִמ אֵצֹוי סססװ+9060 66/. ןעמונעגסיוא
 לע רֶקֲעְנ עס1ג0766 טצ 1819/8 06/י טצרָאֿפעגסױא

 .הָחיִפְג יֵדָי
 טינׁש 10188100 1600 ןווצ עטצרָאֿפעגםױא 06. ה/
 ,תורסח

 ,טצרָאֿפעגסיױא == ןצרָאֿפעגסױא
 .םָּמִּפִמ דחס11-164 060), טעשַאפעגסיוא

 .ַחּופָנ ,טּולָּב טט1866 סט9 06). טשיופעגסיוא
 .ןְּדֶעִמ ע011מ60 66}. טנײֿפעגטױא
 60 ףופססטס/ :אֹצִמ 10 1186 סט9 6 6. ןעניֿפענסױא

 ,אֵצְמַה 90 1מטסתפ !הֵּלנ
 .לֹבֶס 10 טט11סע .  ןרעו טקִייֿפעגסױא
 .םיִמָתְכ אָלֶמ 8מס1104 00}. טקעלֿפעגסױא
 8116901166 סט :ְךּוׁשָמ 6104 סט9 66/. ןגיוצעגסיוא

 ,(שרע לעג ַחּורָס יַחּותמ

 ,לֹבֶס 90 80116/ 6 2. ןרעוו ןגיוצעגסיוא

 60611689 !ןִיְצְמ 618018018066 60/. טנכיַוצעגסױא

 הָלֲַ
 סטסע100066 (/'4.) :לָשְבֶמ סס01:66 60). טכָאקעגסױא

 ןָֹּפִנ לֵעַּב ייֵקְּב
 ,טרַאדעגטיוא == טרַאװקעגסױא

 ס0 טס עס1166, 6 ?גנסיאמ .?,ןרעװ טלקיוקעגסיוא
 ,דֹבָא 0 06 4080ע0966 !ְךֶלֶׁשָה ,דֵדֹונְתַה 8008

 דטוגס 18 886 6014-0081188 ./06  טלדניקעגסיוא
 ,תֶרָּלִמ הֶדָמֶע רֶׁשֲא

 ,ְךֹופָה טטנם66 60/. טרעקעגסיוא

 .םֵּקֲעְמ סטיטס6 60/).טמירקעגסױא
 8011660 ָצ ט081106109 זת 1816 66/. טעיורעגסיוא

 .ׁשָּפָרְּב ךָלֶכְלִמ
 ,בוו90 זטמ סט+, 1106 סט9 . ץ. ןרעֹוו ןענורעגסיוא

 ,לֶפָנ היָה 00 26 011808:1:166 ;(רוחמ םימ ומכו אֵצְי

 םצ- ולֹולָט 990406מ, 0080ס8 (0//26) 60). ןבירעגסיוא

 .יִקָּב ,ןֹויָּסִנ לַעַּב עטס

 ,ןְׁשֶעֶמ 8100106 סט9 66). טרעכיורעגסױא
 תרמקמ 8ת008660 סט6 ץומס עקלויל עטרעכוורעגסיוא --

 ,םורע סטממומפ 01806 (/0.) !הב םינשעמ ויה רבכש
 !-ָס עַרֹּקַה 60 06 +סעמ סט1 ; 2. ןרעו ןסורעגסױא

 .לבֶס 60 80110ע
 .אֶלִמְמ 8901164 60). טפָאטשעגסױא

 0080206) 0:811166  הָלְנְמ סטקס86666}.טלעטשענסיוא

 רֶמל
 ,ורמעממ םרחה 40 06 1ט1406 טלעטשענסיוא ןבַײלב --

 808זיז/ 8060060  טו?מ 8188 40). טנרעטשעגסיוא

 ,םיִבָכֹוּכְּב ןְּמְסִמ ,םיִבְכֹוּכ יִרָי לַע רָאּומ

 רֵתֹוי הֶׂשֲעַּנָׁש 1זממקזיסט 060 טצ ע1891842 60/) טליפשעגטיוא
 ע18ץ00 סט, (7:/.) ;(ריש ילכ לע רמאנ) הָניִגְנ יִדָי לַע בֹומ

 ,םֶרָהְנ 6006 101



 ןבירשעגסיוא

 טגממומפ, 6887 (26006ע000) 06. ןבירשעגסיוא

 .(הביתכ) לק ,ריִהָמ

 ,הָאיִרְק ס:0181084100 2 יירשעגסױא

 יהָאירּקַה ןּמִס םס06 03 ס:012108110/ 4 ןכיוצ-!!רשענסױא

 6408481100 !הָריִפֲה 6188148 סט9 / גנובָארגסױא

 .רֶבּקַהִמ חָאְצֹוה ס181מ9סניזמסמ ;םיִנֹומְמַמ ּלָׁש הָריִפֲה

 ,ימ רֹּקִג וא דֶרָנ 40 םסעםפסג סט8 ש. 6. עלבארגסױא

 0 8018408 סוג 2 עסנ80מ'8 ןגיוא וד ןעלבַארגמױא --

 ,שיא יניע רקנ סץס8

 00 ס40ת0846 :דִמ ֹופָח 0 618 סוג? 6. 6. ןבָארנסױא

 וס 618-  ;הָריִפָח יֵרְי לַע םיִנֹומְמַמ אֵצֹוה ,םיִנֹומְמַמ ֹופָח

 .רֶכָּקַהַמ רפָח 196, סצ!וטזמס

 יֵהֵּתַּפ יקקָח 0 סת8ע806 ש. 6. ןריװַארגסױא

 .ׂשָּפֶחֶמ ׂשֶפֵח ׂשֵּפַח סס 808ע00 סט+ 2. 6. ןעלבירגסיוא

 ,יֵמ רֹקָנ יםָסְרַּכ 0 םמּפיש סט+ . 6. ןעזירנסיוא

 ט.זי. ךיז -- || קרי ךֹפה 60 םצסוט םעססמ ש.?= ןענירגסיוא

 ,הָרְוָאְל תֹויָה 90 86011102:0186/ (424.)

 ,הָּמַּדַה יהֵאָרַה 00 80סז4, 8עװמס8+ 6.?- ְךיִז ןטכַאדסױא

 ,בֵקָנ ,רֹקָנ 10 ס}1סױש, 6:084816 ש. 4. ןעבלָאדסױא
 .ׁשֵבַי 00 ץ8זסמ;, 617 טע ש. ת. ןרַאדסױא

 םס 288 200 טרַאדעגסױא םונ ךָאנ םוא זוא ּפָאק רעד --

 יותעדמ אצי אל דוע ץס66 1086 218 רענ98

 ןעכלָאדםיוא == ןעביודסיוא

 ותֹונָלְבַמ עס18סט0ע2806, 62864ט/8206 / רעודסיוא

 .ַחּור"ְּדְרֹא
 ּרַׁשְּמַה יּךרֶא 00 1886 10 186 6264 ש. 4. ןרעיודסיוא

 .ךוו ןטכַאדםיוא == ְךִיז ןטכודסיוא

 .ןעבולדמיוא == ןעבולודסיוא

 ,הָכֹובְטִמ אֹצָי 10 640110896 0268611 ש. 4. ךיז ןלודסיוא

 ייִמ רֵּקַנ 80 עס08 סט+ ש. 6. ןעבוזדסיוא

 90 0012 ;הָקְזִחֶב אֵצֹוד 60 6490ש6 0. 6. ןעקיודסיוא

 ,תֹורָצְּפַה יִדָי לַע נֵׂשַה סד סמלססס8

 00 009016 :רֶגֵּת 00 888816 סט9 4. ןעגנידסוא

 רֵּכְׂשַה סס םנזס סט9 !ריִחְּמַה לַע הָּפֶמֹוה יִדָי לע הֵרָחְתֶה

 ,הָנְתַה 60 8011806 ׁש. 2 ךיז --||

 אֵלַמ ,בּוצָק ןֶמְז תַרְׁש 00 םסעטס סט9 0. 4 ןענידסיוא

 00 0660106 ׁש. ?. ךיז -|| !דֹבֲע 90 םסעטס :ֹואְבְצ

 ,הָדֹובֲעַל דֹוע יּואָר היָה אל טמ116 109 8616

 {ס לטסזץפמוק 811 801:08 תורז תודובע עלַא ןענודסיוא --

 .הרוה הדובעה ינימ לכ דבע 07 18
 זס 0006 !םֶלְכ אֵּכַּד סס סץטפמ 211 . 6. ןעשידסיוא

 ,םֶלְּכ קֵּנַח 811
 זס ּולָּלֶה הֹׂשָע הֹרְּכ 00 80009 סט9 2 6. ןעבולדסיוא

 ,(םיִנְׁשֹהְנ הֵּקִנ 1016

 ,ןלווווםיוא == ןלַיײװװרעדסױא
 דע רֵּפַמ 60 461! 0 486 626 4 64 ןלייצרעדסױא

 ,אְריִמְ
 ,"ָמ טרָׂש ודֹרָנ 60 8012108 סוג9 6. ןעפַארדסױא
 .םַּפְרַה 0 ץנ1ת9 2 6. ןקורדסיוא

 ןרעגנוהסיוא -- 11 =
 בי =

 ךִיז --|| ;(הגבנ הֵּלַּב סס טטס82 סט 2 6 ןעלבירדסוא

 ,הלָּב סס 06 יטסעמ סט9 0.

 .תּוטָּמַּמְׁשִה ס46י1080100 !הֶבְסֲה פטץמ ?מ לירדסיוא

 והָּדְצַה (הטָננ ךֹפֵה 900 ?טצמ סט9 0 . ןעיורדסיוא

 םֹמָׁש ,קֹרָּפ יִעֹקִי טס 618100846, עט9 סט+ 0? ןסנ28

 ש. 7. יז -|| ;(םידגב) טֹהָס 90 טטעותש ;(קרפמ רבאנ

 90 6244110806 :רַטָּפִה יִץִּלֶחַה 90 166 7

 רֹותְב היה 40 ?טַײמ סט 40 26 :!טֵמָׁשִה 1

 ,הָאְצֹוּת
 ,דאמ בֹמר ישננמפומפי-סש06 ןעוורדמיוא םּוצ --

 108846 2 ןנסעפסת ןעוורדוצסיוא ןצעמיא ןכַאמ --

 םוטס 2 (//.) זולב שיא במר רטניומפותםי-טס6

 .דאמ דע שיא ףרח ץסעפסמ 2 8000 86010128

 יַחָכֹוה 60 ץצסטס = 6. ןעגנירדסיוא

 .יּוּמַּב סאץנס88102 (2/. | -) זמ קִירדסיוא
 606. || :רּורְּב סצטנ:088, ס4װ11019 06/ ךילקירדסיוא

 .ׁשּורְּפֹּב ס6ץי68817

 10 ץעס88 0ט1) 8000626 009 = 6. ןקירדפיוא

 ךַײ - || יַעיִּבַה הֵמֹּב 9סס 6צץס88 !טֹהָמ והֹצָמ ,רּוז

 ,רמָא ןֹוּתְעַד הוה 90 סצץקעס88 0208611 2.

 ,בֹקָנ 90 טסעס סט9 6. 6. ןעוועילערדסױא
 יילָּב חֶא ׁשּוד 60 סם:ס8מ סטג9 ש. (. ןשערדסיוא

 .ֹולָּכ רֹמָנ סס 8מו8מ . 6. ןבָאדסיױא
 60 םיס ?םנסט 986 ט016 םיש ץנַאנ ןבָאהסױא --

 ,דומלתה לכ רמג 1414
 60 406 116 03 2 ץסנ- ןצנַאג ןוא ןצעמוא ןבָאהסױא --

 ,שיאמ רטפה 8סת 6011!

 ּוס

10 

 ףֹסֶא 10 סעומש טק} 2692 2 4  ןעװעדָאהסוא

 : ,הָּבַר ילֵּדַג

 60 10016 !לֹבָס 60 681, סמסטניס 0.6. 4. ןטלַאהסיוא

 זלֵּפָלַּכ וםַנְרַּפ סס םטקמסע: : ייֵנְפִּב דֹמֲע ,דָמַעמ קֶזֲחַה סוג

 : ,םיִאְתַה 10 םס 61

 00 888 9 6481מ108410 ןעמַאזקע ןַא ןטלַאהסױא --

 ,ןחבמב רמע

 טס 1811 ומ תתמ 6248- ןעמַאוקע םעד ןטלַאהסױא טונ --

 .ןחבמב דמע אפ זמומגלוסת

 600818- ;דֹמֲעַּל לֹכִּיֶׁש 168416 40/  גָידװעטלַאהסױא

 ,םיִאְתַמ 64

 !הֵּבְרַה רֹחָס 00 40 זמטסמ 11806 0. 4 ןעלדנַאהסוא

 ,רֹחְמָל לדֶָח 90 םוטס טץ 9206 2 2 ךיז = |

 90 תסיש סט+, :-ִמ תֹרָּכ 60 סט9 סט 6. 6. ןקַאהסוא

 עס 8מססא !לֹסִּפ 90 מס 0816 !-ִמ בֹצח סט? סט

 .לַּפַה ּוהָּכַה סג+

 40 10846 106 110689 ךודש ןטסנעש םעד ןקַאהסיוא --

 ,דאמ הפי גווז אצמ 1080

 ,ןרעהפיוא == ןכרָאהסױא
 ,דע הֵּכַח יִזַּתְמַה 60 יטפ16 טם?ו) 0 6. ןרַאדסױא

 יַחּור ַהְּפִה 90 טניס89מ6 סוג, 642816 0 6. ןכיוהסיוא

 ,?ןלווהסיוא == ןליוהסיוא
 ּובֲעְרַה 60 808:06 סט9, 181מ18מ 4 ןרעננוהסיוא



 ןטסוהסיוא

 ,בַעָר היה 10 2060 םוגמפישיק ש. =. ְךִיז - |
 ;לַעָׁש ,טּלִּפּו חַהַּכ סס ס00ט84 טק 02 6. ןטסוהסיוא

 10 0108: סמס'8 1086 יז 0091. 7. יז -- |
 .לַעָּתְׁשִה

 וס 804 1ע014 ו"ִמ םֵרָה 90 1110 סג9 2. 6. ןביוהסיוא
 ,יַמ גֵּׂשַה

 שדי. ךיז -| :אָּפַב 90 1081, סטעס ש. 6. 'ןליוהסוא
 .אֵּפַרְתִה 90 'ס8 64

 ובֹקְנ 90 80110ױ0 סט? 04087806 0. 6 י ןלָוַוהסיוא
 ּולָלֲח הֹׂשֲע

 : קֵּפַה 10 689 ש. 4. ןצווהסיוא
 ירוע 90 1161, 216, 8000101000816 0. 6 ןֿפלעהסױא

 .ַעיִמ ,לֵעֹוה

 40 869 טק !הָּלָּת 10 תהת סט9 ש 6. ןעגנעהסיוא
 ,(סנג ׂשֹרֵּפ (6 ,60)

 ,םֶמָר 90 סנממע0166/ =. 6. ןטֿפעהסױא
 יןזאָה יִשֹמָׁש 10 8964 ןםס8נאסג ש. 6. ןרעהסיוא

 ,אֵרָיְמְג דַע עֹמָׁש 60 1180ס4 0 {תס 600 ובׁשֹקה
 0 קוטס 8 ֹודּבַאְו גרָה 60 2111 011 ש 6. ןענעגרהסייא

 ,הֵּכַה 60 סומ
 610610806006 !הָחיִמצ םשיסט1מ ( 21. | = )זמ טקואווסיוא

 ,תַחּמַמ

 ,הְָבִנ ,ּלֶבָנ סג40489 (21. | =) זמ ףרואווסיוא
 ,ֹוצְרַאָמ הָאיִצְי ,הָרָּנַה 6ע01818110ת ,ן גנורערנַאװסייא
 ,וצרַאָמ אֹצי ורָּגַה 00 618181+806 4, 0 ןרעדנַאװסױא
 אָצֹוי ,רֵגַהְמ סנמופצפתפ (2/.| --) 8 רערעדנַאװסױא

 ,ֹוצרַאמ
 נר ,רקָח 90 8004, 00 810611 סוג? ש. 6. ןעכנָאװסױא
 .ַתֹמָצ 90 םזסיפ סט9 ש. 4. ןפקַאװסױא
 ,-דע(ֵּתְמַחְו הָּכִה 90 819 טמ6ו} ?. 4. ןטרַאװסױא
 ןמעיסיוא = ןעטרָאװסױא

 (םּמַחְו םָחָה 40 טטפעזמ ?מסנסטפמ|} ןעמערַאװסױא
 60 טשפעזמ 0ת68061/ 80?1ץ- ש. ז. ךיז -|| ?הָּברַה
 ,הָּבְרַה םֶּמַחְתִה סטפמ!צ

 ,(א הֶאְלֲח ׁשָּפְר 0119, 8סטתג עג גנילֿפרַאװסױא
 0 זסץעס808 !ךֶלֶׁשַה ,לֵּפַה 0 0886 ש. 6. ןֿפרַאװסױא
 ,ויָנָפְּב רֵּגַה טט1פמ, 0886 גמ 986 8
 טס 461 486 1619046 'ט}  ןטרָאק ןֿפרַאװפױא --
 ,םימלקה יפ לע תוריתע דנה 8
 00 1ת246 9204 20000ת9 ןובשהח ַא ןֿפרַאװטױא --
 ,ןובשח השע

 ,ׁשֶרֶׁשִמ רֵּקַע 90 2009 004 0. 6. ןעלצרָאװסױא
 ,ֹוּמָּת דַעוקֹחָרְו םַּבַּכ טס וט888 סט ש. 6. ןשַאווסיוא
 ,תּולָנ סאמט18108 ,/ גנוזייװסױא
 00 :ֹולָכ הֵאְרַה 40 פגסוש 811 ע. 60 ןזַײװסיױא

 ?0 866זמ ,!ׁשֵרָג והֹלָנ טס סאקס} 04116 זַחֵכֹוה עעסס6
 ,הֵאָרָה 2681

 וס 166 ;-ִמ הֹסָנ ,ֵמ רוס 40 8016 6. 4. ח. ןכַײװסױא
 ,רֹבֲעַל ׁשיִאְל תַּת 8 םס1804 8

 ."עלעקרעס" ןיא רַאֿפ טמּוק טרָאװ סָאד (א

 ןכוזסיוא -- 10 --

 00 !רֹרְּבירהָּב 60 600080} 801609 0 6. ןליױווסױא
 ,(םידיקפ) רֹחָּב 6

 600. || ויָנֹוציִח סט9ס1} ס0עס60 00/- גינַײװסױא
 ,הָּפ-לֲע טז ןםס816 !ְץֹורְמ סט?608161צ, סול6

 סוג90081:0 ,)64401281  0008106 06/- טסגינײוװסיוא
 ,הָּפ-לַעְּבִׁש ס1:81 ּויָנֹוציִח

 ַענֵׂשַה 90 0098 טצ סזִצֹותַה ש 6. ןענווװסױא
 .יַד הכָּב 9ס סנצ ס080ת88 שש. ?. ְךֶז -|| :תֹועְמִד יִדְ
 טס סניז סםס'8 6768 סט, סע ןגיוא וד ןענוווומיוא --
 ,הניחבּת םיניעה רשא דע הכב 0468617 06

 90 טטגנלס88מ :ןֵּבָלַה 90 יטמולסת ש. 6. ןעסינוװסוא
 ,ליִדְבִּב ילכ) הֵּסַּכ 60 ?ֹומ 0180600מ ודְיַס

 ,ףנְּפַנ ,הֹרָו 90 רטנממסיש שש 6. ןעיוווסיוא
 ,הֹרָׂש ,בָמְרֲה 90 1069) 80816 04 64 ןקיווװסיוא
 קֹרְּפ יַעֹקִי 00 618100896, 8קעפומ ש. 6. ןענכיווסיוא

 ,(לנר ידי) םֹמָׁש

 40 644110810 0808611, 61446 0. ?. ךיז ןעיליוװסױא
 ,ייִמ (רּוםֹנ טֵמָׁשִה

 ,םיִלֹוּתְחַה רֶּתַה 90 טמ80080616 2 6- ןעלדניווסיוא
 40 טתמ- !הָכירְּכַה רֵּתַה 90 וגתס140 6. 6. ןעלקיווסיוא

 רֵרָחַׁש 90 680110200 !םיָלֹוּתְחַה רֵּתַה יט 6
 עס 644110890 0268011 4. 2. ךװ - || !ָּדֹוּבִּסִמ
 ,ַחָּתַּפְחַה 90 66ש610 !ְךוּבִּסִמ ררֲָחַּתְׁשִה

 ;(הָוְעַׁשְּבכ גָנֹודְּב ףֵׁשְפִׁש 00 רטפא 0. 6. ןסקיווסיוא
 ,(םילעגנ רָחְׁשַה יַחְצְחַצ 0 ךסס118 ( 5/068)

 40 סמ+8גת 8סצמצמותש ?0ז 2 קס1- ש 6. ןקרַיוסױא
 .שיִא רּובֲע רָבָד גֵׂשַה 80ת

 .ַחֵנַּק ,הֹחֶמ 90 שֹומס סט ש. 4. ןשיווסױא

 רַע ּורֶא 90 8876 4000 66860148 ש. 6. ןבעוסיוא
 ןּפעווםיוא == ןֹומּת

 זמס8תֿפ} :אָצֹמ טט8ץ-0ט9 (2/ {|-) זמ געוסיוא
 ,הָלּוּבִחַּת ייֵעָצְמָא סאקסס9

 ןענכוווסיוא ןענכעווסיוא
 יַעּקַר יֵחֹטְׁש ,דָּדַר 60 1011 0. 64 ןרעגלעווסיוא

 ,(חיר) נוּפ טס 608001806 . ?. ןֿפעװסױא
 ט0 זסזגעס 1עסזמ 861- !רֹמָנ 0ס 684 4.4. ןרעווסיוא

 ,תָרָמְׁשִּמִמ רֶטַּפְהִה יט6
 {0 ואֵמַּב 90 0166, קע0200006 ש. 6. ןגָאוסױא
 .הָּלָנ 6

 ,דוס הלנ 90 61801086 8 860106 רוס ַא ןגָאזסױא --

 .ףֶכְאָה רַמְָו רֶּתַּפ סס וגמ884616 ש. 4. ןעלטָאזסױא
 רָפַא יִמְב הָרְׁשַה 10 טטסא ש. 6. ןעילָאזסױא
 .תּלְמ 0 8818 +. 6. ןצלַאזסיוא
 ,ןיִחְׁש ,תַעַרְצ 16ץנס8צ, 8080 ?ג ן'ַאזסיוא
 60 8101616 :ץֹצִמ הצִמ 0 8טסא סט+ 6. ןגיוזסיוא

 .קֵגיֵה
 ,ֹולכ(הֹתֶׁשִנ אֹבָס 10 4114 סט4 0 . ןֿפיוװסױא
 וס ץוסא סט, :ׂשָּפַח וׁשְַּב 00 808ע08 2. 4. ןכוזסיוא
 ,רֹחָּב 610086 4



 ןרעדנוזסיוא

 טס 810816 ווּלַּדְבַה 9ס 80081806 שש. 6. ןרעדנוזסיוא
 ,םֹרֵּפ סגל

 וס םֹומ 81) :ֹוּלְכ הֹתָׁש 00 61ותצ 211 ש. 6. ןפוזסיוא
 ,ֹולָכ אֵּמַנ

 .ףרָח .ףֵּדַנ 0 80018 +. 6. ןעלדיזסיוא
 .ףֶדָּנַהְו ַחתָר 90 0011 סצסע ש. 4. ןדיזסױא

 ש. 6. || !רָאָׁשִה טס םֹומִצ !חיִה 90 06 0. .. ןַײזסױא

 ,"ָּב ַעֹמָנ 00 9:8061 סטסע

 גס 614 תס1- ךָאװ ןווק ןעוועגסיוא טונ ןטרָאד זוא רע --

 .עובש ףא םש ראשנ אל 808 1066 101: 8 טטס614
 עס 1ע8961} סצס} 986 טלעװ עצנַאג וד ןַײזסױא --

 ,םלועה לכב רבעו עטנ טס16 דטס64
 ןֵנַמ טס 181?8ת, 8116/ 2 . ןעַײזסױא

 60 ;תיִרֹבִּב םֵּבַּכ ,תירֹבָּב ַחֹרֶמ 00 8סהק ש.  ןֿפוסױא

 ,תירב אֵצֹוה וג86 טֶמ 802

 .הָארמ ט1סש :הָוְהִּת ץעס8קסס9 (2/ | -) ,/ טכווסױא
 ;הָניִגְִּב רֵּבַב סס 906: םצ 8108 ש. 6. ןעגנווסיוא

 .ףֹוּפַה דַע ריִׁש סס 8188 00 180 624

 ,קָּב ּיהָּפִנ סס 8111  סוגפ ש. 6. ןפווסיוא

 00 1846 סוג !בּוצק ןִמְז בֵׁשָי סס 819 סוג6 6. 6. ןציזסיוא

 .(םיציב) ץֹבָר רֹנָּד

 ,יָמ רו רָֹנ 90 880 סט9 6. 6. ןגעזסיוא
 0ס זֹופֹוס דַע הֹאָר 90 8066 10 186 626 6. 6. ןעוסיוא

 {ס 1004,866זמ, !:לָגַר 00 8םעצ סט4 :וחְָּב 6

 יהָאְרִמ 1001: 8ץץס818006 2 || ;הֵּמַּדִה ,הֵאָרֵה מס
 ,םיִנָּפ

 ,רָּת ּולָּגַרְמ םעצ רעעזסיוא

 לָּכ בֵׁשֹוה 90 ק1806 0 קוגל 880206/ +. 6. ןצעזסיוא
 אֹצִמ 90 1100 18011/8 !הָּכַה סס 2068 00 !דֶתֶא
 בֹשָי 00 טס 8044664 זמ 2 עסיש ש. ?- ךִיז - || ;תֹונֹורְסָח
 ,הָרּוׁשְּב

 ,ןעקָאֿפשז == ןעקָאלשזסױא
 ,רבַח"פָא == רבח-סיוא

 ,הָּפ-לֲע דֹמָל 90 1624 טצ תסםזפ 0. 6. ןְרְזַהסיוא

 ,-דֲעְּב לבָס 40 80416/ 109 0. 6. ןעילחסיוא
 יִרָי לַע גָּׂשַה טסס ס9818 סד 11800ס1 6. 6. ןעפנזסיוא

 | | יהָפּוגֲה
 .(רחש) הלֲע 90 48 0ת +. 2. ןגָאטסױא

 .וקָנ יסֲסָרַּב 00 שיש ש. 6. ןעשטָאטסױא

 .ןעשטַארַאטםיױא == ןעשטעּפעלַאטסױא
 ש. ?. ךיז = ||:טֵׁשְּפַה ,םֹׁשָּפ 0 טמס0י688 6. 6. ןָאטסױא
 ,ויָדָנְּב תֶא טֵׁשֶּפַה 90 טמ0165858 1
 עס 8816 011 811 טט/- ןעכַאז עלא ןופ ךיז ןָאטסױא --

 ,המואמ גואדמ לדח ,ןתמו אׂשמ לכ בזע 8

 ;(םיפלקנ רֶעַנ 90 8מ01116 (60009) ש. 6. ןעװעסַאטסױא
 ,תֹורּוׁשְּב ַהיִּנַה,םיִׂש 90 ץוגפ 1מ עסיט8 !םיִׂש 00 ן8ש

 00 סצזה- ןֹולְּכ שֵּשַמ סס 1064 911 סס1 6. 4. ןֿפַאטסױא
 .קֹדָּב 6

 90 רטס1/ ;טֹרָח 90 ?טנים (05 6 100/6) ט. 6. ןקָאטסױא
 .ןָמָא יֵדְי הֵׂשֲעַמ הֹׂשָע סט 810617

 ןעכושטסיוא -- 18 --

 0 סעסם 70106 (0065 05/:6) ט.6. ןעשטשַארַאטסױא
 .(תוממותשהב) ויָנֵיֲע בַהְרַה

 00 1081:6 סטסת ,6081186 (600768) 6.6. ןעוערַאטסױא
 ,(א (םינזאמ) הָוְׁשַח

 יֵדְי לַע קַרָה 90 סזממוש טצ 6:טמנמק . 6. ןעקנוטסיוא

 .הָליִבְט
 .שּורֵּפ ,רּואָּב 10סזץ0:6086108 ץ'גנושטייטסיוא

 .ׁשֹרָּפ ,רַאָּב 0 1מ96:ק169 0.6. ןשטַײטסױא
 ,הָקְולֲח 4189:1ט10 ,/'גנולייטסױא
 .קָּלֲח 0 8180:1מ46 ׁש.6. ןליושסיוא
 ,תַרְכַה ,דֵמְׁשַה ט0 ישעקס סוג 0,6- ןגוליטסיוא

 ,הָּפִצ ,ןפֶמ סס דץסט810889 6. 6. ןעוועקניטסיוא
 40 1ז081806 ! רַאָּב 0ס 1תססזקזיס96.6.ןעשטַא מולטסיוא

 . ,םָגְרַּת
 ,םיִקָּלֲַל קֶּלַח 8ס ץסנ1סת סוג ש. 6 ןרעכעטסיוא
 {0 ןט800} :ַחֵּכוְתִה סס 2זם6 ש ;. ךיז ןהנעטסיוא
 ,קֵּדַמְצִה 1

 : .ןעשעשטסיוא = ןעסעטסיוא
 .(חפלק-גד ןימ) הָּפְדִצ סע896/ (2/. פ -) זת רעטסיוא
 ,יּוצְמ יִּתְלִּב ,ליִגָר אל סנ:01801:6188ני7 44. שילרעטסיוא

 90 רטס81 90 486 !אֹׂשָנ 00 סםגיק ש. 6 ןגָארטסױא
 {ס :(דנב) הֶּלַּב 00 טטס81 סט ;אָריֵמְנ רַע אֹׂשְנ 4
 ;(השא לש) רֹוּבָטֶה ןֵמְו רמָנ ססנממ16906 ןענספימפתסי

 .(ןובשחב) הלָע 90 תנמסטתט

 {ס 06 1481101008 :אֵצְמַה 90 1תטסמפ 1, 4. ןטכַארטסױא

 - ןָרֲחַּב היה
 הָׁשָמָׁש ׁשיִא ,ןֶרֲהַּב 1889101018 קסויפסמ 22 רעטכַארטסוא

 ,ןֹוצָר ֹועיִּבְׂשַהְל

 .ןעשטשַארַאטםיוא == ןעשטשַארטסיוא

 ,יֵמ ְךֵלְׁשַחְו רעֶנ לס 818160 סט 6. 4. ןעלסוורטסױא
 ,ֹולְכ חֹהָׁש 80 6118 סוג9 ש. 6. ןעקנירטסיוא
 ,ןעלבורדמיוא == ןעלפירטסיוא
 .ײָמ (הֹמָננ ףָמְפַפ 90 1110116 סט+ 2 4. ןֿפורטפױא

 -,רעטסיוא == עצורטסיוא
 00 406 ּוׁשַּבַי 00 1מ246 67 0.6. ןענעקורטסיוא

 ,םָלֲעַה 00 0188עץספנ (91) :שבי 6עש |
 םס 88 06 טנקורטעגטיוא םינ ךָאנ םוא זוא חומ רעד --

 ,ותעדמ אצי אל דוע ץ69 1086 218 8
 .ןעשטשַארַאמסיוא == ןעשטשירטסיוא

 עס 1גס1006 186 ץס188 (/?000 +. (. ןרעבוורטסיוא
 ,(רשנמ) בֶלַחַה יֵדינ רַמָה |:602), ןסס6

 עס !;םֹמָר יִּדֹרְד 00 11:680 0ט9 0 6. = ןסערטסיוא
 {ס0 טטס8צ+ סט9 :(ךרד) ׁשֹבָּכ ,לֵּפָס ס:681: טמ (6 7060)
 0 ץעס}664, ןט9 04 ;(הכילהג) םיִלָעְנ בַחְרַה (82068)

 ,םָּלַּבְתַה ,מ5ַּב ,הָצּוחַה בֹחָּת
 .רָפְּתַה רֵּתַה 900 טמפסיש 6. 6. ןענערטסיוא

 .ןעפםיורטסיוא == ןעסערטסיוא
 ?ס 80מס !רֶרָוע ,רֵעָה 00 0816 טמ 6. 6. ןעכושטסיוא

 ,םזגקץמגדװ ,רלק ןופ (א



 ןעברעשטסיוא

 וס 8סמסע טע !ץֵקָה 90 8008166 ש. 7 יז --||זַחַּכַּפ
 יֲחַּכַפְתִה

 ,ןעברע שטשמיוא == ןעברעשטסיוא
 ,ימ (בֹצֶחְ) בֹסָה 00 םסשש סט9 6. 6. ןעשעשטסיוא
 ,ֹולְּב ׁשֵּכַנ 90 0066 סט9 +. 6. ןטעיסיוא
 .ןעוועדָאהסיוא == ןעוװָאכסױא

 .ןעילָחסיוא = ןעילָאכסױא

 וס םטצ :"ֵמ ףֹסָח 00 88108 םד0םי/ 0.6 ןפַאכסיוא
 ,תּוריִהְמִב הֹּנָק 011 0168

 גמ ;-מ הָפיֵטֲח 8880 100: ספק ,/ ש:נעפַאכסױא
 ,תּוריִהְמִב הָּיִנְה 01 סט 8

 9608206 03 זמסתסצ 618מט1- (27. | -) 6 גָאלסױא
 | ,חָמיִדָק יִמְד 80עסל

 עס 1יסעמסיטס 1101 946 ט081620086 4. 64 ןרעגַאלסױא
 ,ןָסֶהֵּמַה ןִמ אֵצֹוה

 ו0 םפות 8 גאָּׂשַמ קֹרָּפ 90 0106 6. 4- ןדָאלסױא
 ,ןיִדְב הֹכָו {פוטפט6

 ,תֹויַנָא קָרֹוּפ טמ108469, 118000ע1080 ? רעדָאלסױא
 ויִמ ףֹטִה 10 0810 סט9} 0187 סוג6 0. 4. ןעווָאלסױא

 ."ִּמ ְךׁשֶמ
 םּויִמ ,תיִדֲתַא ,רַמְג ,ףֹוס יץָק 6462 060406101810מ ו זָאלסױא
 ?ס ססמ- וטָמְׁשַה 00 168ש6 סט; ס1819 4. 4. ןזָאלסױא

 {ס םוטס 106 ע81מ (/0 6 /0ו6) ֹוםִיַס ,רֹמְג 016
 10 606 16+- ש. ז. ךיז -||:(סוס לשנ ןֶסָר ֹודָיִמ טֵמְׁשַה
 ,ףֹוסָל אצָי 00 ?טעמ 006, 168014 :;רֵמָּנִה 6
 ךפש 10 טע08/ סמס'8 8261 ותמה לכ ןזָאלםױא --
 ,ותמח לכ

 1+ לט סוג טנָאזעג בָאה ךוא וװ םיוא ךוז טזָאל םע ד-
 ,אוה ןב שארמ יתדגה רשאכ 40 06 881 40

 ,םיִאְלטּב ןקת 90 ץ8008 טק 6. 0 ןעטַאלסוא
 ;-ּב לֶתֶה ויָל קֹהָצְו געל 90 ןגט8וג 80 2 6. ןכַאלסױא

 .קֹחָצ 90 1208 4. ?* ךיז |

 זס 189 83 סזי 001100 8 ןצעמוא ןופ ךוז ןכַאלסױא --
 ,שיאב לתח טסע5סת

 ,הָיְרְכִנ ץֶרֶא 9001 ססטמלעצ 2 דנַאלסױא
 ,ץראל ץוחב 8008 דנַאלפױא ןוא --

 ,-מ ְךֹׂשְנ טס 2106 041/ םֹוק 4 ןעשטפָאלסױא
 ,ײֵמ םֹוַח ,-מ ץרק

 ,-5 בֹרֶא 90 ןטע ;. 6. ןגולסיוא
 וְלַה 90 ט1981840 זמטסמ, 26קע8186 0. 6. ןביולסיוא

 .דֹאְמ ַחֵּבִׁש

 ,םיִנָּכִמ הֵּקִנ 00 0168 1עס1מ 1106 0. 6 ןזיולסיױא
 ;םֹוקְמ לֶבֶל ץור 90 עטת סטסעצטמ0ע0 0. ןֿפױלסױא

 ,הָרָרְּקַה יִּפ רֹבָע יִּּפַתְׁשִה 0 עטת סטסע) 0011 סטסז
 ,ריִנֲאַּב הֹּקַג יֵהְּוַר 40 41, 760118:00 4 6 ןרעטֿפולסױא
 לֵצַּפ הָפְלְקמ אָצֹה 40 טת2081 . 6. ןעשטשולסיוא

 ,(םיניערג)

 בֹכָׁש סס 116 8 00081468216 1106 . ח.ם.ןגולסיוא

 ןעשטָאמסױא -- 44 =

 רֵּכַתְׂשִה 00 ם9גת טצ ןצֹותֲש ומ 2 1266 ובְרְןְמְו

 ,םֹוקָמְב חֶביִכְׁש יֵהְי לַע
 == !הָביִתְּכַה רֶׁשֹי סעסיע גצ 896111022  6 גיולסױא

 .גָאל םיוא

 ,הָביִתְּכַה רֶׁשֹי ס;סמס 8 קמצ 8/ס1/ ומי 0 ץכַאגיולסױא
 ?ס 2609806) !רֶדָסְּב ְּךֹרֶע 90 187 סט6 6.6 ןגוולסױא

 10 1ת?סתץגיסס (6 0600 !החָמיִרְק-יַמְד ןֹהָנ 018 טט6
 10 !ןָהיֵתֹויִתֹוא יִפְל םיִלָמ בֹהְּכ 40 8חס1} ;(םולח) רֹותְּפ
 | ,(טוס דוחיב) םֵרָמ 4614 ) 6

 זת?סע- זהָמיִרְק-יִמְד ןֵֹוּנַה 8180טנפסע ? רעגוולפױא
 ,(תומולח רָתֹוּפ ע6961/ (0/ 006005)

 ,הקָרֲה סמממלצומע 6 ט80081104 0 גנוגידיילסױא
 .קָרָה 90 סנמקפצ 00800806  ש. 64 ןגודוולסױא
 ,אׂשָנ ,לֹבֶס 10 80116ע, 08016 04 04 0. ןדַײלסױא
 ,הָלּואְג ,ןֹויְרִפ 66סנץ00100 ./ גנוזיולסױא
 40 120801מ :;לֹאָנ יהֹדָּפ 90 1606600 0. 6 ןזיולסױא

 ,-ֹדֲעְּב רָפּכ ןתָנ

 ןֵתֹונ 080801061 ;הָדֹוּפ ,לָאֹונ 1:6000100/ רעזוולסױא
 ,רָפֹּכ

 זס 0168/ :ףֹרְצ ירָהַמ 0 ץטנו?+ 0. 04 ןרעטַײלסױא

 40 06 :ריִהָּב היה 00 0108 טק 7. ךײ--||הָּקִג

 ,רֵהָּטִה עט,

 ,הָוְלַה 0 1008 סט9 6. ןעַײלסױא
 ֹמָּת דע אֹרק 0 1086 10 +גס 626 ש.6. ןענעיולסױא
 ,םֹמָׁש יקרּפ יַעֹקִי 1ס 8מטפומ , 418100806 0. 6. ןעקנולסיוא

 ,הָרְגְסַה 62601:461910ת ./ גנורעֿפולסױא

 ,(הנידמל חנידממ) רָּנְמַה 90 62180190 0. 64 ןרעֿפילסױא
 הָנֹקְו דַע היָח 40 ןוט6 90 986 600 0. ןבעלסיוא

 {ס }גוטס 10 8 8004 0164 206 ןערָאי וד ןבעלסיוא --
 ,הבוט הבש דע היח

 ,ןענעוולםיוא == ןזעלסיוא
 0 זמ81:6 0108 זת. . . , ןע011018:06 0.6. ןרעכעלסיוא

 ,בֹקָנ
 ,תֶרָחַא ץֶרָא לָׁש 0901, ס1118מ0180 00/- שודנעלסוא

 ועל ייֵרְכָנ יְֵרָאְל ץוח לָׁש
 ,רּג ויָרְבָנ 109ס101 0 רעדנעלסיוא

 ולְּכ קל 60 1108 סט ש. 6. ןקעלסיוא
 ,גנוגודוופםיוא == גנורעלסיוא
 ,ןגודוופסיױא == ןרעלסיוא
 0 םס ?םעסטפמ 8 600/86 03 0. 6 ןענרעלסיוא

 {ס טס ?עעסטפינ סמס'8 םק- !דֹומִלַה"קְח רֹמַנ 8ט09צ
 2. ז- ךיז -- || ;הֶכאָּלְּמַה דּוּמִּל ןֵמְו רֹמְָג ןס601068מ1װ
 ,תַעַרְל ֹּמַכ עס 800ט116 9006 16 סרט668:0 1

 0 !הֶּבַּכ סס עט? סוג?} 641108218/ 0. 6. ןשעלסיוא
 90 םס סט?} ש. ז- ךֹוז ||? טיד) גפִס והֹהֶמ 2104 סוג
 ,הֹבָּכ טס סא1תיט' 40

 ,ׁשֵחְּכַה ולְּדְלַּד סס סתג801816 ש. 64. ןרעגָאמסױא
 ,הֵאָלֲה .עַיגֹוח יִעְנַי 60 196 סט9 ש. 6. ןרעטַאמסיױא
 ,במְרַה 90 יטס9 ?םעסט8מ ש 6. ןעשטָאמסױא



 ןכַאמסױא

 ;אֵצֹוה 40 10846 סז+ םס9 סט 2 6. 4. ןכַאמסיוא

 (םיִנָׁשהֹנ הִֵּנ 0 1016 ( 0069 16602) :הקנ 90 2

 טס ?(תורוענ דֵּבַע 90 980, 8סוגעצע 6419688 (92778)

 טס 18800סע !הֹיָה 90 06 ;(ריחמב) הֹלֲע גנמסטמצ

 ,בּוׁשָח הֹיָה יִעֵנֹונ היָה

 10 טמ?0080 186 4868 תוציצ וד ןכַאמסױא --

 | ,תויציצד רתה (0/ 406 תופנכ-עברא)

 ?ס סס 2 ץסעפסת רעוא םעד םענווא ןכַאמסיוא (87,) --

 ,המרעב שיא לזג מד 8

 הז המ יט29 1086 187 ?םיוא םע טכַאמ סָאװ --

 10 4068 204 60206זימ םיוא םונ רומ טכַאמ סע ;-ל עגונ

 ,יל תפכא אֹל זמס
 .ןשע ודסיוא == ןעצױלַאמסױא

 יהי יֵעֹבָצ 90 ץמומפ . 6. ןעװעילַאמסױא
 ס ץנס?טניס} 60801126 !רּיַצ 10 ק8189 ש. 6.'ןלָאמסױא

 ,ֹומְצֵעְל רֵיַצ 60 1216 6. 7. ךיז - וראָ

 ,ולְּב ןֹהֶמ 90 2נומ6 81 טמש.. ? ןלָאמסױא

 ףעלצנַאמםיוא == ןעטנַאמסױא

 {0ס ם8סעסיס סט ס;?פת ט9 שש. 6. ןעלצנַאמסױא

 90 סט9פגת טָצ 0688ומ8 !הְמְרָעְּב נֵּׂשַה סטמתנמק

 ,םיִנּונֲחַתְּב גָּׁשַה
 .ןערָאמסיוא == ןעװעדרָאמסױא

 ;בָעְרּב דַמְׁשַה 90 808106, 1810188 0. 6  ןערָאמסױא

 .בָעְרְּב ַעֹוָנ 60 םופנסס 6. ?* ְךִיִז --||

 ירַּדַס טס 1082886 0. ת. ןריקרַאמסױא

 00 זחפת- ךָאװַא רעלָאד ַא טימ ןבעּפ וצ ןר:קרַאמסױא --

 רדט 2426 עט ןוטס סת 026 4212 2 יטססע

 ,עֹובשל דחא רלֹודב ותסנרפ תא
 ,(םינבלבנ הֹנְּב 90 טג116 (0:42 211019) ט. 6. ןרעיומסיוא

 .ןרעטַאמסיוא == ןעשטומסיוא
 60 טס89ש 009 טצ ץותסתֹותש 0 6. ןעילומסיוא

 יהָציִהְל יֵדָי לַע קֵדָה
 יַחָכֹוה 90 עסץעצסצס ש. 6 ןרסומסיוא
 ידּמַּכ יִּדנַה טס 611// ??פ1מ 0 4. ןרוששומסיוא

 קָּלַה פס 81109} 8ץמסע002 0. 6. ןעװעקרַאימסױא

 יַעְצְקה יהְּדִּמַהיִפְל
 40 1020886 10 םס9 8108 += ?= ְךיז ןעלטומסיוא

 .הֶצֵע אֹצָמ ,ֹוקֹוּפִס יֵד אֹצָמ
 טס 166 !-ִמ הֹטָנ ויִמ רוס 40 2ש014 2 6. ןדַײמסױא

 ,רֹבֲעַל ׁשיִאְל תַּת 2 ןסנ8סמ 8

 90 טסע19 006, 9מע0יס ש. 6 ןענעק -- ,ןעקןיומסױא

 יאיֵקָה טק
 ,בֵּבְרַע ,לֹלָּב 90 זמֹוצ שש 6. ןשימסיוא
 ,בּוּבְרֶע יֵלּוּבְלַּב זמוצסטניס 4 ׁשונעשימסוא

 יֵלְּכ םיִׂש 40 +{טעמואמ/ 80 טק ש 6. ןרילבעמסיוא
 .טהָר ,-ָּב תִיַב

 ,אָריֵמנ רַע בֹלָה 0 זמווא סט9 ש. 6. ןקלעמסיוא
 ;ׁשיִאְל הֹׂשֲע 90 1846 8 זמּהמ 01 ?. 6. ןעלשנעמסיוא

 טס ש. 7. ךיז -| וָּדנַה 90 שימומ טמק/ 6
 יׁשיִאְל חֹיָה טסססזמ8 2 זמפת

 ןעמענסיוא -- 18 --

 ,רֹרָמ 0 זמסתמטנס סט9 6. ןטסעמסיוא

 00 618806, 8106 סט?, ֹומס 04. 6. ןקעמסיוא
 .קֹחָמ

 .ץּורְמ ס198106, טט198009 6406. ןסיוא

 .ץוחמ ראשה 40 8097 סט/ ןבַײֿפב ןסיוא --

 יזא ןוַּכְתִה ףּוַּכ 00 תוזמ 29 0. 4 ןַײז ןסיוא
 טס 8טס/ :ְךֹוּתִמ םָמְרַּכ 90 שמההש 09 4 64 ןגָאנסױא

 ,ץֹצָמ והצָמ סט

 ילָלְּכַה ןמ הָאיצְי ס8ססקסת (עז ןע -) ?מ םַאנסיױא

 6צ- ּולָלְּכַה ןִמ אֵצֹי 6806װ0010081 00), גימַאנסױא

 | .הֶּלֲעַנ טנפס101ח2זיש

 אָצֹה 90 סס98ומ טצ סטמתומק שש 6. ןרַאנסױא

 וס 186מס1מ 8 8'1001 ?מסט808 ;(הָאָנֹוהְּבנ הָמְרֶעְב

 ,ליִסְּכ תֹובְׁשְחַמ רֹקָה

 יאמר 40 02046) 0611806 הרוכב וד ןרָאנמױא --

 ,תואמרב רבד אצוה

 סט 6800 ןרַאנסױא טינ ןעמ ןעק רַאנ ַא (םניסט,) --

 ןוכל רשפא יא 266 84 811 186 ?סט91168 09 501

 ,ליסכ תובשחמ לכל

 60 עטזממומ2ס0 סססנעטסמסעס 0. 6. ןערָאנסױא

 ,םֹוקְמ 5ֶכְּב םֹטָח ,ׂשֵּמַח

 ;ץּוחמ רֶאָּׁשִה 90 עסזמפומ טט1פמסט5 6. 4 ןבַײלבנסױא

 ףֵּתַעְתִה 90 םדטססמ 1812 ;םָּלֶעַה 0 0182װ068

 ,גננווווםיוא == גינָיַיוונסיוא

 60 זֹולְּב שּמַּתְׁשִה ,ֹופְכ אֵצֹוה 40 ט86 טק ש 6. ןצונסיוא
 ,ַמ הָגָהָה 681:6 8681

 .ןַײז ןסיוא == ןַײזנסױא

 ,(דלינ ןֹמָא 60 םטע86 (0 07600) 6 6. ןעשטנַאינסױא

 .(ב הֹוָר ,ׁשֲהְכַה 00 ס8184086 0 4. ןערָאינסױא

 ולָכ אֵצֹה 90 ט56 טק ומ פססֹומש ש. 6 ןעיונסױא

 .םֹקָר 00 סעמ'טניס16461 ;(םיטוח לשמלו הָריִפְתַּב

 ,תּוהְכַּפְתִה ,(רוכשמ) ןִיַיַה תַנְּפֲה סטסניזמפ- ,ץננורעטכינסיוא

 יַהַּכַּפ זס 8סמסע) 10846 8006/ שש 6. ןרעטכינסױא

 ץקָה 60 80061 טעקע 2600006 8006 ש. ?*. ְךִז

 ַחָבְַהַה ,ֹוניֵיְמ
 ,ֹולָכ אָצֹוה 90 וג86 טק ש. 6. ןצונסיוא
 !דָּבַא ורֹקֲע 60 עסס9 סט 068סעס+ ש. 4. ןרעקינסיוא

 01 הֶׁשֹק ׁשֵנֲעַה 0 ץטמנאמ 8661
 ,דנַאלםיוא == דנַאלנסױא
 .ץק :תּונְקֹורְתַה ,הקרה סצמ818910ת, סת6 ?2 םענסיוא

 .ץק ילב טטגפםסט6 606 םענסיוא ןַא ןָא --

 ןֶרָקִב הֹכָז 60 טט1ת 140 8856 (04 0070 ט.6.ח.ןעמענשיוא

 10 1880 014 זחסמסיק 101 8016 ץנוטני- ;(םיפלקה קחשמב)

 ֶרֵּמַהַמ םּובְס הָזיִא ַחֹקָל ס80 101 6 881:08 (0466065)

 60 1810 סט4, 1610006 ;(םיפלקה קחשמכנ רָבָד הָויַאְל

 טמּוק ?ןעזסיוא טראוװטיײצ סָאד רשפא ָאד זוא ןסיוא (א

 ושידיײ-טלַא ןוֿפ ץכַאביילברעביא ןַא -- ןייז ןסיוו וװ ןייז טימ

 ןייז טימ וויטיניֿפניא םעד ןוֿפ עיצַאגוינָאק ַא טַאהעג טָאה סָאװ

 יוקענ .ה ןוֿפ (ג .הפמץצקהדפ ,ר (ב



 שונעמענסיוא

 10 1מס01 טט11מ 8קץמניס- והָנְתַה טס 891מוג1806 ;"ֵמ אֵצֹוה

 0 26 ע. * ךִיז - ||:ןֶח אֹצָמ והָמָּכְטַה לֵּכַה 0810

 טס 1001; הלְּכ ,םֿפָא ,לֹוָא מס ל,811 , 06 6:
 ,האָרָה 0681
 00 1886 סט6 486 80/01} הרות רפס ַא ןעמענפיוא --

 הרותה רפט אצוה 0? 486 ןפױש 1עסזמ 186 םס}צ 28ע/

 ,(האירקל) שדקה ןוראמ

 1810 סט9 0? 606 8סעס}| 01 מס ?מ שינעמענסיוא
 ןֹורָאמ הָרֹיִתַה רֶּפֶמ תַאָצֹוה }460 ?עסעג 186 מס|צ תעא
 ,(האירקל) ׁשְדקַה

 ,בָמְרָה 60 שס9 980ע008מ1/ ש. 6. ןצענטיוא
 ,בָטיֵה הֹרָׁש

 .הָוְרַה ,ׁשחְּכ 0 טט9816} ץ1מס םיטםצ 0.4. ןעינבָאססױא
 .רֶדֵס 90 41:8896 עט. 6. ןרדססיוא
 טס 802001,} 0000816} 6/818 ש. 4 ןעשטיווססיוא

 .דֶּמִל .ּדֵַּה
 ;טְׁשַה 0 41088 :הֹנָּב 90 טט114 ט. 6. ןעיורטססיוא

 ,טֵׁשַמְתַה 60 62088 0268613 ש. ז- ְךִיז -- ||

 ;ביִבָמ ביִבָמ ףֹרָׂש .ְּךרֶח 10 8186 . 6. ןעילַאמססױא
 .קֵּמַה 00 8689 (6 87006)

 ,ץֹצְמ הצָמ 40 8ט01: סט9 ט. 4. ןעקָאמססוא

 .ןעקָאמטמיוא = ןעצקָאמטסױא

 90 +םעסוא 0ט9 8209 10 0100 ןעקרָאמססױא
 ,ויָריחְנ הֵּקִנ 946 06

 ,תָוָמ-םַסְּב םּמַמ ,לַעְרַה 00 ץס180מ 21/ ש 6 ןעמססיוא
 ,םִיַא ,דָחְּפַה 90 ?גויספ?סת ש. 6. ןעשַארטססױא
 ,יָמ דֶרָג טס 8016 סט4 ט. 6. ןעבָארקססױא
 .(טרָאװטײצ ַא ךָאנ םיוא == סעסיוא

 ,-ךֹוּתִמ לֹכָא 60 683 םיחפצ , ס01:046 ש. 4. ןעסעסיוא
 ס80סמ9) 208146 :ץֹוחֵמ סט9 04 עסק. רעסיוא

 ,-ָמ ץּוח .דֵבְּלִמ
 ,ריעל ץוחמ סוג 01 ?סיטמ טָאטש רעד רעמיוא --

 ,ותעדמ אצי 40 06 068146 0268611 ךיז רעפיוא ןַײז --

 טמטג80481} 6249/8016187 060 ךילגיײװעגרעסױא
 יּוצְמ יִּתְלִּב ,ליִנָר אל

 והָז דֵבְלִמ 081408) 180ע00967 600. םעדרעטיוא
 ,הָז תלוז

 ץּוח ָּׁש 0101 :יִנֹוציִה סט96816 66/. ךילרעסיוא

 יץְרָאָל
 1ןוםו86ס0ע/ 09 10/6128 ?8 רעטסינומ-ןרעסיוא

 4408 1161 001008ע7 (40 20001000)
 ,ץּוח יִנָיְנֲע לֶׁש רַׂש

 00 םנטס 8 ץסע8סמ 8 8120 ֹות ע. 6. ןשטַאּפסױא
 ,יָחָּלַה לַע ׁשיִא רֹוטֶס סו 6

 ,ףּנִט יָּדָלְכַל ס 4ונלש 8011 ש. 6  ןעקשטַאפסיוא
 ,"ִמ הָליִפְנ 181108: 000 ?/ לַאֿפסױא

 ,לַעּפִּפ אֵצֹוה יאָּלַמ 10 1011 ש. 6. ןגלָאֿפסױא
 ;לפָנ 60 1811 :ַמ לפָנ 0 1211 סט 8 ןלַאֿפסױא
 00 181:6 1400 :ףֹוסָל אֹצי 00 טטעמ סט 9

 ,(תושעל) בֹׂשֲח ,רמָא סתס'8 4

 ןרעטיֿפסױא -- 16 --

 ןגסוט 614 ץסט 4816 19 1000 ?םיוא וד טסלַאֿפ ווו --
 ?ךב5 לע הלע ךיא ץטסע 686 ?

 ,בֵמיֵה קֵּפַה 90 1686 98010080417 ש. 6. ןעילַאפסױא
 .ןעילעיפמיוא == ןעלָאפסױא
 ,הָּליִבֲחַה ןִמ אָצֹוה 00 טמק20/ 0. 6. ןקַאפסױא

 4סץפעלטעס !לֹויִמ תַעיִסְנ ס80ט/810 ?6 רָאֿפסױא

 ,הָעיִסְג
 ,עבָצ 60 ם81ת?, 0010 ?. 6. ןברַאֿפסױא
 טס :ץֹרָק יי 00 םמםמס סט. 6. ןעװעמרָאֿפסױא

 .ךנֵח 1181

 .רָּטַה יהָּדַא סס 810918 0. 6. ןערַאפסױא

 עס 1146 סט, 1816 2 1146 0/' 1100 עט. ןרָאֿפסױא

 טס 1681: טמ ש. 6. || !(הלנעג וא סוס לענ אֵצָי
 .(ךרד) ׁשֹבָּכ ,לֹּלֶמ (6 1066)

 לַע אָצֹוה טס עסנמסטס ס 18161ת8 ש. 6 ןצרַאֿפפױא

 ,חָחיִפְג יִדָו
 לָּכ םֹּה דַע הֶריִכְמ 016818206 8816 זמ ףױקרַאֿפסױא

 ,הָרֹוחְּפַה

 .הָרֹוחְּטַה לַּכ תֶא רֹכָמ 90 8611 סט9 ש. 4. ןֿפױקרַאֿפסױא
 ,ׁשֵמְׁשַמ .ׂשֵּפַח 10 גיטנמזמפיס 8080 4. 6. ןעקרָאפסױא
 ,ןקַּת סס זמסתס, 16081/ ?. 6. ןעטכיררַאֿפסױא
 ס10- !הָׁשיִרְּד ,הָריֵקֲח גמיט68918:44102 ,/ גנושרָאֿפסױא

 ,רּויִּת 1810

 ,ןשרָאֿפםיױא == ןטשרָאֿפסױא
 ?ס סצ- :ׁשֹרָד ,רקָח 90 1ש08118806 0. 6. ןשרָאֿפסױא
 ,רוּת 6

 10 1819ס0 ;םֹבָא .לֵכֲאַה ,הֹעָר 90 1666 ש. 6. ןעׂשַאפסיוא
 ,םַּמַּפְתֶה ס0ס 26 18000006 0. ז= ְךִיִז -|| !םָטַּפ

 ,לֹפָנ ותּומ 10 016 סוג1, 1811 (0/ 260519) . . ןרגַפסיוא

 ,-לע ךּוּפ םיִׂש ,-לַע קֶבָא הֹרָו סס עסיט001+ ט. 6. ןרערוּפסיוא

 ,(דגבל תחתש) הָנְמִּב םיִׂש 90 1186 ש 6. ןעװערטיֿפסױא
 ,ֹובֹוּתִמ במְרַה 90 209 1תיעפע017 0. 6 ןלױֿפסױא

 ,דאמ קצח 10 2ממסצ 8168191 לַאג וד ןלױֿפםױא --

 0 61- :ֹולָּכ ףֵפֹוּת 10 (?טנמ סט? ש. 6. ןקיופסיוא
 ,(דוס) םָמְרַּפ ,הֶּלַּנ טוג18:6 (6/ 86600/)

 ,ַחֵּפַנ ,ט'ל ָּב ס טט186 סט +. 6. ןשיופסיוא
 ,ֹוּמִּת רַע (באָש הֹלָּד סס ץטזמק סט9 ש. 6. ןעפמופסיוא

 ,הָבֵאְׁשַּמִמ (םימ) ְךֵׁשָמ
 ,לַעֹּפַּפ אֵצֹוד טס 8000מװ01188 0. 64. ןלעופסיוא
 ,םושק 61088 ?ת ן'ופסיוא

 ?ס 260, סנממ61118מ :טֵׁשק טס 61688 ט. 4. ןצופסיוא
 00 טס1188 (82068) והֵּקִנ ורֲחַט 90 0168 : רָאְּפ ,הָּמִי ,רֵּדַה

 ?ס 61:688 0268613 ש. 7. ךןיז --|| :(םילעגנ קֹרָמ ,טֹרָמ
 .טֵּׁשַקְתַה ,ֹומְצַע תֶא טֵׁשַק

 {0 וםוטעס !הֹתָה 90 םס/86 (/0ש) ש 6. ןעקרופסיוא

 60 1846 סט9 םצ ;הֶביִחְת יִדְי לַע לֵקָּלַק טצ טסע1תי

 ,הָביִחְת יִרָי לע אֵצֹוה טס160/

 60 ץוּתע 90 986 6260 (6 200606 00 0.6. ןעלדיֿפסױא
 ,(רונכה לע ןוגנ הזיאנ ֹוּמִּת רע ןֵגִנ (126 6076מ)

 ,םּמַּפ ,םֹבָא ,הֹעָר 00 1066, 1809ס4 ש. 6. ןרעטיֿפסױא



 ןלַײֿפסױא

 .-ְךֹוּתִמ ןֶיְפּוׁשְּב ףּוׁש סס 106 סט9 0. 6. ןלַײֿפסױא

 טס 1146 ס/* 9009 םצ 1110 געז ַא ןלטֿפמױא -- = |
 ,ןיפושב רושמל םינש השע

 יןֵּדַט טס 1יס11מס !הֵּפַי עס 268ט11+ 0. 6 ןענַײֿפסױא
 ,רָאָּפְתַה 90 00880 0. 1 ךִיז -- ||

 ךַיז -|| :ַחַּבְׁשַה ,בֵמיֵה 10 גנגקײסטס 6. ןרענַײֿפסױא

 ,םָּלַּתְׁשִה 10 ן019000 068611 6. 7
 -ל קרָׁש 00 3000 טצ} רטמופסומפי . . ןֿפַײֿפפױא

 ,(ןויזב תואל)

 ,אֵלֵמ 90 111 . 6. ןליֿפסױא
 ,ֹולְּכ ׁשֵּכַנ 10 0066 סט ש. 6. ןעילעיפסיוא
 ש. 7. ךִיו -|| :-ֵמ רֵּקִנ 00 ץסס8 סט? 6. 6. ןקופסיוא

 הֶציֵּבַה ְךֹוּתִמ אֹצִי 00 טנס8 186 8611 (0/ 20י05)
 ,הֵּוַהְתַה ּודֵלְּוַה 90 8186 (/10.) :(םירפצ) הָריִקְנ יֵדְי לַע

 | ,הָנָקְסַמ 608014810מ ?4 ריֿפפױא

 וג 609811 066. || !טְרֹטִמ 60042166 66/  ךולרוֿפסױא
 ,םֹורְמֹורְפִּב ,תּויָטְרְפִּב

 ;לַעֹּפַל אֵצֹוה 90 סינק סוג ,800010118 6.6... ןריֿפסױא
 וס 80סןו8מ :ַחֵּלְצַה טס 8ט06666 :?ַהֵעַנ 00 ??!טנמממ

 לֶכָל ְּךֵלֹה 400 1626 סלסעשרטמסַעס ;(גהנמ) לָּטַּב
 90 ןפצ ש. . ךיו --|| :רֹנָּד 90 2860 (20י09) :םֹוקָמ
 יָנְפָל ֹוטְּפְׁשִמ ְּךרֶע סםס'8 0886 261016 2 ץסע80ת
 ,שיִאָל ֹומְָּׁשִמ ׁשֵּנַה ,שיִא
 ,ויתונש הלב 40 409 טמצנסטפם 1116 ןרָאי וד ןרוֿפפױא --

 לַע אֵצֹוה ֹוא ְּךַלֶׁשֲה 0 ס1609 גת ןק1881ת9 4. 6. ןשיפסיוא
 ןֵּתְׁשַה 00 ץ198, 011מ206 ש ?= ְךִיִז -|| :הָנָּתְׁשַה יִרָי

 ,(םיגד) דוצ יוד 60 184 ס0ט9 2 6. ןשוֿפסױא
 ,דֹלָי ,הֹרָפ ,לָּדַנ 0. ט1066, 6. 6. ןעידָאלפסױא
 ,ןרעטנָאלפמיוא = ןעטנָאלּפסױא
 אֵצֹוה 90 6186418מ81ס} 0411102806 ןרעטנָאלפסױא

 טס 644110806 0208611 6. =. ְךוז -- || ְךּוּבִּפִמ רֵרֲַׁש ֹוא

 ְךֹּבִּמִמ רֵרֲחַּתְׁשַה
 .ףצַר ,ףצֶר 90 ץפטס 4 6. ןרעטסַאלֿפסױא
 .ןרעדיולפמיוא = ןעלפַאלפסיוא
 סצ108108 ;תֹוצרַּפְתַה טטני80188: סט / גנוצַאלפסיוא

 ,תּוצְצֹוּפְתַה
 טס סא1046 !ץֶרָּפְהִה 10 טטנ89 סט . 4. ןצאלפסיוא

 ,ץֵצֹוּפְתַה
 00 100461/ סט?, םטנמ סט6 שש. 4 ןרעקַאלֿפסױא

 יִדעֶרְו בָחַלְתַה
 ןרעדיולפסיוא
 ,ןעפמופמיוא = ןעפמולפסיוא
 ,רָהָנ אָצֹומ ס089ט8:ר7 6 סולֿפסױא

 00 8סטמס, טטסעגמ סט ש 6. ןעװערדַאילֿפסױא
 ,(דופנ ׁשֹרָדְו רֹקָח ((6 60/6/)

 ,בז 1100126 סוג9 ./ גנוס:לֿפסױא
 ,ייֵמ ְךֵמְַשַה ,-ֵמ לֹוָנ ,בוז 90 ?10יש סט9 ש. ת. ןסילֿפסױא
 ףוע 90 1ןֶצ ט. . ןעילֿפסױא
 ירקַע ,טֹרָמ 90 ק!ט01 009 0. 6. ןקולֿפסױא

 יֵץַהְג 0 סג . 6. 'ןטעלפמיוא

 * ן- ,(דוס) םָסְרַּפ והְּלַג 90 2180 סט9 4. 4.

 ןענוצסיוא -- 47 ==

 .לרגַה 90 181116 ט. 0. ?ןטעלפסיוא
 40 1189 ;תֹועיִלְק רֵּתַה 0 טמסס89 . 6. ןטכעלֿפסױא

 | ,לֵתַּפ יֹלְק
 ,תָפָוְּב רֹפָּכ פס 190, 0026 ישולמ 18 4. ןכעפסיוא
 40 26 8גסע9 :רֹפָה 90 6 טפמפותש ש.4. ןלעֿפסױא

 יקיֵּפְסַמ היָה אל

 1 םגמ 8019 04 100ת6צ טלעג םיוא רומ טלעֿפ םע --
 ,קיפטמ ונניא יפמכ ,ףסכ יד יל ןיא ,ףסכ יִל רטח

 הֹׂשָמ 90 עטפג סמ מס 188146 . 6. ןעלונעפסיוא
 ,-ָּךֹותְּב לֹוהְכִמְּב

 ךיז --| :הָליִבֲחַה ןִמ אֵצֹוה 10 טמקפסא 6.6. ןעלקעפסיוא
 .ֹותָרֹוחְמ תֶא אֵצֹוה טס טמק20/6 8'026 80008 0.

 .הָאָּנְהִה .רֵּדֲהְתִה 0 8מסש 04 (/6.) !הֶּליִבֲהַה ןִמ
 40 :ַחֹלָׁש 90 8026, 46802608 . . ןעװַארפסיוא

 ,ןמבורסיוא == ;קֵּפְסַה 60טומ

 יהַּמַנ 00 צי 0686 ש. 6. ןוואורפסיוא

 ורֲהַמ 60 0168 ?עסנג 1106 . 6. ןעשודורפסיוא
 ,םיִנְּכִמ הֹלָּפ

 :טָׁשַה 00 41088, 06060/) 200:ת ש. 6. ןעדנורפסיוא

 .םָׁשַמְתִה 40 0088 020861/ 2. ?- ְךִיז --||

 ,בֵטיֵה ַעוְה 00 8ד0080 סט 0. 6 4. ןעירפסױא
 ,ֹולְכ אֹֿפָמ טס 1:6096 ?םסניסט8ג}צ ש. 4. ןרירֿפסױא
 .ןנמ 9ס ?י7 ש, 6. ןעלנערפסיוא
 וׁשֹרָּד 900 טס8004, 64800ת6 שש. 4. ןגערֿפסױא

 .לֹאָש ורֹקח

 ;רּוז ,םֹחָס 60 ץני088, 806626 סט9 2. 6. ןפערפסיוא
 יֲִהְּג סס ןצסמ !(הֶׁשיִגְנִּבפ הָקְזְחְּב ַהֹקָל טס סצ?סעט

 ,ןםעמיוא = ןסערֿפסױא
 ;םיִמּולְׁשַּת ,םּולָׁש ,ֹועְרַּפ ץפעגנמש סט? ./ גנולָאצסױא

 .יִקְלָח םּולְׁשַּת 18681686

 .םַעְמ םַעְמ םֶּלַׁש יֵעֹרָּפ סס םפק סט8 0. 6. ןלָאצסױא

 40 8011 סמ 108121060148 ןלָאצטױא ףיוא ןֿפױקרַאֿפ --

 ,םעמ טעמ םלשי הנוקהש יאנתב הרוחס רֹּכמ
 לֵזַה וֹרָּב 90 98 סט0 486 048 0 6. ןפַאצסױא

 ,ֹוּמִּת רַע

 ,תיִצְמַּת והָאְצֹוה ס041:204 18 גוצסיוא
 יקֵרְפַמְּב קֹרֶפ 90 ססזגס ש 6. ןגָאװצסױא
 .רֵּקַע יטֹרֶמ 90 עט11 סט, ץנטס/ 0ט6 0. 6. ןפוצסיוא

 םיִוקְּב הֵּפַי 90 40ט1188 (/6065) 0. 6. ןקוצסיוא
 ,(תויתואנ

 ;םּושר {ג29410 / גנונעכיוצסיוא

 - .תּונְיַטְצִה

 ?ס 6180/מ0180 :םֹׂשָר 90 זמהז ש. 6 ןענעכיוצטױא
 ;קֹהָמ 00 080001} 801146 09 ;הָלָפַה ולָּדבַה
 עס ט4:800) !בֶתְכִּב ׁשֹרָּד 90 טטע106 101, סע66ע
 40 ופפנתשט18ג שש. ?* ךיז --|| ;(רפַפנ קָּתְעַה ססעצ
 - .ןיַמְצִה ר ס 1

 ,רפָמ ,הֹנָמ 90 ססטם םטנגמסע 6. ןלווצסױא
 ,ליִדְבִב הֵּפַצ 00 0086 טס10ג {1ג 0. 6 ןעניצסיוא

 01811061910מ
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 ןעוצסיוא

 ויָמ אֵצֹה 40 ףעהיא סט?, קט1} סט9 ש 6 ןעיצסױא
 ט0 0461800, ?ַחתֶמ 90 801610מ, 640606 ;דִמ ְךֶׁשָמ
 ךיז --|| :רּוּבְדִּב ְּךֹׁשֶמ 90 סע8יט} ;(רפסש קֵּתְעַה ססעצ
 ?0 06 ץ1ת00606 :ַחֵתָּמִה 00 8916900 0268617 5

 .קָחְדַה
 600 06 ץותסם66 30/ ןשָארג ַא רַאֿפ ךוז ןעוצסיוא --

 ,הטורּפ ףא ודיב היה אֹל 2 עסממצ
 ,טֵׁשֹמ יהַּפַי 00 840נת, ס1מ0618מ ש 6. ןריצסױא
 90 1זמס88טעס ש108 6010088808 0. 6. ןעלקרוצסיוא

 ,הָפָי הָכאָלְמ הֹׂשָע 90 רטסעוצ סוג? תוסס|צ ;הָנוחְמִּב רַאָּת
 ,תָּפָהַׁש ,ָךֹוזָר וׁשֲחַּכ ססמפטזממסנסמ ,ץ'גנורעצסיוא

 ,לָּכַא ובֵרֲחַה 0 1ט8806, ס0תֿפטנמס = 6. ןרעצסיוא

 .ןעשטַאקסיוא = ןעַײשטַאקסױא

 ?ס עס1} ש. = ְךַיז - || :לֶּגְלַנ 0 1011 ש. 6. ןעשטַאקסוא
 ,םֵמָּׁשַה 90 8110 סט !לֶנְלַנְתַה 1

 ;ֹוְּרֶצ יַד לֵׁשַּב 80 011 801110160117 ש. 6. ןכָאקכױא
 .(רשבמ ץימ ומכ) לּוׁשַּב יִדָי לַע אָצֹוה 90 2011 סט

 ידֵּיַכ 40 1:218018106, ט021060088/ ש. 6. ןכלַאקסױא

 ןֵּבִלַה
 .קָרְסֵמְּב קֹרָמ 90 ססזג9 סוט+ ןעמַאקסיוא
 (ףֹסָנ) ףָטְפַמ 0 םנסק ס/* 91101:16 סוג9 ש. 8. ןעֿפַאקסױא

 ,ֹוּמִּת דַע
 אֵצֹוה 90 61600 1 םסותק 10 80001 +. 6. ןקַאקסױא

 וס םס 90 81001 = ז- ךִיז -| ?ויָכָרְצ תִיִׂשֲע יִדָי לַע
 .ויָכָרְצ הֹׂשֲע

 {ס 0168 ֹוׁשֹרָׁש 0 טקעסס9 +. 6. ןעװעשטרָאקסױא

 .(םיצעמ וא םישרשמו הֵּקִנ ( ם/ 1:0048 01* 17668 )

 .םָּמַּפ םֿבָא ,לָכָאַה טס 1006, 1806 6. 6. ןעמרָאקטױא
 (/7.) ושֶרֹׂשִמ רֵּקַע סס עסס+ סט9 0. 6. ןעִינערָאקסױא

 ,דֹאְמ דַע ףֵרֶח 00 860146 טסמסמנסתז!ש

 60 וקּלַח 90 8681 סט+} 81109 6. 6. ןעװערדַאװקסױא
 ,בַצְקַה יהָּנַמ 888

 ְךלֶכִל 0 םֹועֹפְש טצ 8266 ש 6. ןעשטַאװקסױא -

 ,םִיַדָיְּב ׁשּוּמִׁש ברֵמ
 ,בֹרָח יׁשבְי 10 47 טע ש. 4. ןרַאװקסױא
 ךוז - || ;טהָס ,רּוז 60 80046626 סט+ ע. 4. ןשטעווקסיוא

 00 40 801069מ1ם808 12001100837 (/02) 0 =
 ,תּודָבְכִּב רֶָבָד הֹֹשָע

 -ֿםיוקסיוא = ;ןֹומָהַב הָּינְה טטצותפ סט6 ?/ ףיוקסיוא
 ,טלעג

 ,ןֹויְדִּפ רָפֹּכ ץפתפסזמ 4 טלענֿפױקסױא

 טס זפמפסזב !ןֹומָהָב הנָה סס טטצ סט9 0.6. ןֿפױקסײא
 ,רָרֲחַּתְׁשִה 90 166 0861? ש. = ךיז -- || :לאָּנ ,הֹדָּפ

 ,דֶּבא 0ס 468?ע0 ּ!לֵּגְלַנ 90 ע011 4 6. ןעלקיוקסיוא

 {0ס ע0|| 6008 006 8 רעוא טימ ןעלקיוקסיוא --
 ,(הלוגסנ דלי ינּפ רע הציב רבעה 8'061114 6

 {ס ֹוקָּפַּתְבַה 00 40, םספ 2108 ע. 4. ןעמוקסיוא
 טס 88106} ֹוהֹיָה וםּוק 90 ?טעמ 0ט9 :הֹלֲע םמנסטמ8
 ;םֵּכסה יֵדיֵל אֹּב םֵלָׁשַה ס0ע16 90 8ת 8816סע4

 * ך* ,הֵאָרֲה 0 8001 ;דְל חְרֶכּומ היה 90 1806 10 ,,

 ןעגנולקסיוא -- 18 --

 ,הז ילב מפתסה 60 00 יט19מסו4 םעד ןָא ןעמּוקסיוא --

 18 1021:68 ןשנעמ ַא ףיוא רַאלָאד ַא םיוא טמּוק םע --

 ,שיאל דחא רלוד הלוע הז 0046 4011 109 8 זמהת
 16 ?טנמ8 019 טגָאועג בָאה ךוא וװ םיוא טמוק סע --

 ,אוה ןכ יתרמא רשאכ 28 1 תפטס 06
 ומסֶש 0284209 ךוו ןשוװצ ןעמוקסיוא טונ ןענעק ווז --

 ,םבסה ידי אבל םילוכי םניא 26
 { םפצֿס 90 26 ןװולַא ןַײז וצ םיוא רומ טמוק טע --

 ,ידיחי תבשל ינא חרכומ 6

 10 860108 490 106 0880 ,,. ,.,זא וטיוא םמֹוק רימ --

 ,..יב הארנ יל
 .הָלָּכְלַּכ ן1ט6118006, 80081806006 4 שונעמוקסיוא

 .קָלָה 8םהזיס !הָסָנְרִּפ

 00 1600166 שונעמוקסיוא ךולרע ןַײז ןבָאה .(40.) --

 ,שנעה 40 06 ץטת18מ00 ;ולומנ לבק 18 0

 ,הָוְהִּת ט:ס800606 ;םיִנָּפ ,הָארֵמ 1008 ?ת קוקפיוא

 ;רוּת ּולַּנַב 00 םעצ !האְרַה 90 1008 ש. 4. ןקוקסיוא

 .הָּפַצ יהָּכַח 00 ס606

 ,םָלֲחַה ,ליִלָכ אֵּפַר 90 סט6 סט? 0 6. ןרירוקסױא
 .הֵּבְרַה קָׁשֹנ 00 1188 זמטסמ ש. 4 ןשוקסיוא
 ,לַגְרּפ ,הָקָלַה הֵּכַה 90 0686, 1108 ש. 6. ןלַײקסױא

 00 םוטס 2 808864 6זט001מ8 ןטַײז וד ןלַײקסױא --

 ,הבֶרמ הדמב הקלה

 (רֵרָקִו ןֵנַע 90 0001 ?גסעסט80!} ש. 6. ןלוקסיוא
 .רָרָקְחַח .ָנַטְצִה 90 6001 026801+ ש. ?. ךיז -- ||;ליִלְּכ

 הֹׂשָע 90 6800096 211180008117 6 6. ןעלצנוקסיוא
 יפֹואְב הֹׂשָע 40 1086 8/01880811 !יִתּונְמֶא ןְפֹואְב
 ,יִתּוכאָלְמ

 ךִיז --|| :הָּדִּצַה הֹמְנ הֵנְּפַה 0 עטעת ש. 6. ןעװערוקסוא
 10 1080886 (60.) ֹוהְּדְצַה (רוס) הֹנָּפ 00 ?טעמ 0. 1

 ׁשיִא דַיְב הלעע 00 860 2100 יא1פ 116016 1מסמסצ

 .ףֶסָּכ טעעַמִּב ויָקָסֲע לֵהנָל
 (ס 89/146 !טֹבֶח 9ס 2080 סט6 0. 6. ןפַאלקסױא

 יַעָּבְמַה 04 ססומ
 ,ןבײלקםיוא = ןביולקסיוא
 ורֹחַּב סס 040086} 861609} 1000 0. 6. ןבַײלקסױא

 ןֹוּכִה 48 טנסעפעס 0208011 שש. . ךוז -|| ;רֹרָּב

 ,רָתַעְחַה
 ,החמחמתח ,ימא היה 60 26 810יש ךיז ןבַײלקסױא םיוק --

 .רעטכַארטסיוא = רעבַײלקסױא

 60 וׁשֵּבְלַה 60 0106, 61688 שש. 6. ןדיילקסױא
 900 ש. 6. ךיו = || ;(םידגב) טָׁשְפַה ,טֹׁשֵּפ 88
 00 ט2646688 :ֹומְצַע תֶא ׁשֵּבְלַה 610:מ6 11

 ,ויָדָגְּב תֶא טְׁשְפַה 7

 ךִיז --|| ; קָבָדְּב ַחֹׂשָמ 0 216, ןע8806 4. 6. ןעוולקסיוא

 .(קבדכ) בֵּבַעְתִַה 00 6210160 (/426 0146) 2 1
 ;לּוצְלִצְּב ַעַמְׁשַה 00 עומש סט6 ש. 6. ןעגנולקסיוא

 60 61טט186, 821084 801086 (6 4606/) וצֵצְלַע

 .(רוס) םָמְרַּפ והָּלַג



 ןפעלקסיוא

 10 םוגס ;רֶיָנְב הָּפַע 900 ץפעסע 6 ןפעלקסיוא

 ?ס 60901 לס198 זמסע?פע וקַּבְרַה 0 8086 סם

 ,רֶמָחְּב ַחּומ

 הָּבַו 00 0108 ט0 0. 64 ןרעלקסיוא

 ,אָצְמַה 1םססמפ

 90 סצץ10646 :ַעֵּקַּב 90 01804 ש. 6. 8 ןקַאנקסױא

 וַהֹתָמ 00 8016008 סט6 (0069 20065) !ַעִּקַּבְתִה

 .(ויתומצעג ץֶלֲָחַה

 0 8וםססומ !םֹמָה 900 ט0118816 2. 6. ןשטוונקסױא
 ,קָּלֲחַה

 ;ּולְּב ׁשּול 90 1:0686 80180160/7 ש 6 ןסענקסיוא
 ,(רמחמ) הָרּוצ רּוצ 0 1040

 .ןעמַאקםיוא = ןעמעקסיוא

 גֵׂשַה 0 0018 סצ 8808 ש. 6. ןֿפפעקסױא

 .הָמָחְלִמ יִדָו לַע
 ,לָּמַמ והָּפְׁשַא םיטססץמומפי8  ן'כַארעקסױא
 ;ץּורָל ףֹפַה 00 ?טײמ 188106 סט?9 ש. 6 ןרעקסיוא

 00 םסטע סט טצ :לַּפַה ,ְךֹפֶה 00 ?טתממ1ס0) טט 6
 {0 !יִלָּכ תַליִפְנ יִדָי לַע ְּךֹפָׁש ?טמממןומ! 84 61

 00 ?ט1016 ש. ז. ְךײ --| ;ףֹרָנ יאְמאַט םדטססק
 00 26 ם00/66 סט9 םצ 186 :לֶּגְלַנְתַה יָּדִּפַהְתִה
 ,יָלָּכ תַּפיִפְנ יִדָי לַע ְּךֵּפַּתְׁשִה ?טזממונמפ 01 2 ש008861

 ,ןעווערוקפיוא = ןעווערעקסיוא

 90 8018008 סט?} 801806 0ט0 ש. 6 ןצַארקפיוא
 00 869 ישו 61180019צ :קֹהָמ 90 61886 !?"ֵמ דַרָנ
 90 8סעפ9סמ 0008011 ש. 6. ךיו -|| !יִׁשֹקְּב גֵּשַה
 ללמ דָרָנְתִה 7!/80180168
 !ןצַארקסױא טםונ םעד ןָא רָאנ ךיז ןעק רע (/06)) --

 רשפא יא 26 0802049 469 210ת9: טט10םסט9 19!

 ! הז ילב קפתסהל ול
 116 18 טסעש םיוא ךוז טצַארק רע סָאװ םיוק (/06.) --

 ,ותעונתב דאמ אוה ןותמ 8100

 0ס 1816 04 ס/ סט9 (0/ ?0ש0) שש. 4 ןכורקסיוא
 ,(תורעש) רׁשָנ

 ,לקע וםָּקִע סס 0600, סטזט6 ש 6. ןעמורקסיוא

 וס 8018008 :קקֶח 90 סתקעהטס ׁש. 6. ןצורקסיוא
 ,(בתכמ) קֹדָמ סוג0; ,6

 00 סצװס080, 87!0180 (0068/ 0. 6. ןעלמערקסיוא
 ז ,ד ש. 1. ךיז -|| ?(הרוחס) הֶאְרַמְל גֵצַה | 0005 )

 הֶאָנֲה ׁשיִאְל היָה אֹל 06 90 סת}סצ ש. 6. ןעקנערקסיוא
 ,ײֵּלַע ׁשֵנֲעַה טס 8ט86/ 1סז ... ּורָבְּדִמ

 ,דָמְׁשַה 90 009 סוג9} 649611010866 . 6. ןסָארסױא
 ,קַרָה 90 סגמפצ !הֶּנַּפ ירֲעַּב סס 0108 ט.6. ןעמַארסיוא
 ,ללָׁש ,םֹמָח יזֹוָּב 90 ע1גמ061 1828801 ש. 6. ןביורסיוא
 ,ןעמַארטיוא = ןעמיורפיוא

 ,רֹֿפֶח 90 418 סט6 שש. 6. ןעיורסיוא

 ;(וירבאל) הָחּונְמ תַּת 90 1686 (9'0006 10008) 4. ס. ןעורסיוא
 תּונ 90 1680 0008011) 9880 8 1080 ש. 7. ךיז --||

 90 :ליִלְכ

 !טכירסױא -- 49 --

 לוק עעס0182181100 :הָאיָרק 6406181020100 לט ףורסיוא
 ,זּורְּכ ,אָרֹוק

 ,הָאיִרּקַה תַלֵמ 14061100110מ (ק-.) 4 טרָאװֿפורטױא
 ,ףורסיוא = גנוֿפורסױא
 40 תנסס}18זמ  קטמ118, :אֹרק 90 0211 ש. 6. ןֿפורסױא

 ,יּבְמּופְּב עַיָדֹוה ,םַסרַּפ יזָרְכַה 86ט0
 ,ןכיוצ-יירשעגסיוא = ןכיוצֿפורסױא

 ,ויָרְכַמ יחֹורְּכ ץטמ110 ס110/ (2/ ס -) זװ רעֿפורפױא
 םֹוקָמִמ רָבֲעַה 90 תגסטס, 8118 (/0009) טי 6. ןקורסיוא

 ,(ליח ישנא) םֹוקָמִל

 הקְג 900 6108 רטוומ 2 8806 ׁש. 4. ןעלדורסיוא
 ,רֶדעַמְב

 40 0168 קטצ !:קֹחֶמ 90 זטק סט? 0. 4. ןבַײרסױא
 הּלַּב 60 ישספע סט ;ףּוׁשְפִׁש יִדָי לַע הֵּתִנ עטס'סומפ
 (?/.) :הֹלָּב 00 26 טטסעת סט6 ש.ז- יז -- || ;(דנב)
 ,ןֹוָּפִנ לַעַבְל חיָה 90 טס00106 66,460

 1יסץניסס1 :אָלְתַמֲא 8ט04611186, קיס0649 ?ת דוורסױא
 ,שּורָּפ ירּואַּב 6668001081 ס8/12081100 !הָהֶכֹוּת

 ,שונעדוורפיוא = ן'כַאדִיורסױא
 ;ויָתָפְׂשֶמ אָצֹוה ,הֹוָה 00 8 } 3006 ש. 6 4 ןרוורסוא

 40 טסטני סוג ( 0069 ַחָכֹוה 10 עסץניסזס} 1600

 ;יאָנְת הֵגְתַה 90 80ו001806 ;(בל תוס ְךֹכָׁש |266/)
 ;אָריִמְג דַע רֵּבַד 90 1816 10 106 626 ש.7- ךז - ||
 אֹל ויָּמִמ אֵצֹוה 40 10846 2 8ווק 09 1860 6
 ,הָנְוַכְב

 זמּהִצ 1 26 70181068 30 ןַײז לָאז טדערעגטיוא טונ --
 ,תאז ירמאב האטחל יל בשחי אֹל םֵהָצֹומֲא 8

 ירּואָּב ס404011081 סצץ124081108 ,7מ שונערוורסיוא
 .ׁשֹּורַּפ

 50 ש. 8. || !-ִמ בֹכָר 00 1106 סט? 0 4 ןסַײרפױא
 ,(סוס) הביִכְרִּב (דֶּמַלִנ ְּךנה 0168 גמ (6 86'/20)

 00 ?ט- :ולְּכ ןׁשַע 00 8100/6 סט9 . 6. ןרעכיורסױא
 .ןֶׁשֶעַּב ׁשַּבַי 60 8מס/:6 ;םיִדֵאְּב אֵּטַה 6

 ,בָמיֵה (רַהֵטִו הֵּקַנ 90 0108ת, 6108 . 6. ןגונוורסױא

 ס0 108 :-ְךֹוּתִמ ערק 90 1681 סוג 6. 6.6 ןסַײרסױא

 אֵצֹוה 00 6191806 (6 1000/) ורֹּקַע סוג, עג11 סט
 ומכ ,םימ ידי לע ףֵחָּסִה סס 06 8שסמפ םיטםש ?(ןשנ
 ךיז - |:שיִא ףֵרָח 90 םגטס 10 10 8 םתס/80ת ?(הנחט
 40 {ס8/ 006861/ ;רֵקֲעֶה 90 06 ?סזץמ סט ש. 7"
 ,רֶרֲחַּתְׁשִה 6

 ,הָקָּפְסַה ,שיִא יִּכְרֶצ לֶּכ תַנְכֶה 60ט1ץזמסמז ,/' גנוטכ!רסױא | י
 ;קֵּפְסַה 60 סףטֹוק ?ןֵכָה 1ס ץעסמפזס 6. ז* ןטכו!רסױא

 ;ֹומְצַע תֶא ןֵכָה 90 ץעסקפעס0 006801+ 0. ת ךוז --|

 ,וּכְרִצ לֶכ ֹומְצֲעַל ןֵכָה 10 60 /ק 1
 {0 6ףט10 006801/ 101 8 געװ ןוא ךיז ןטכ:רפױא --

 ,ךרדל שורדה לכ ןכה {סטנ:מסצ
 40 60ט1ק סתס'8 4286: רעטכָאט ַא ןטכורסיוא --
 ,התנותחל הכרצ יד ותב שבלה
 60 ץעסע816 8'026 סיט הלפמ ַא ךוז ןטכורפױא --
 ,ומצעל הלפמ ןכה 618001011?ט6

2* 



 ןענורסיוא

 ֹולְּכ בֹוז לֹוָנ 90 זיטמ סוג96 11161:16 סוג 0.4 ןענורסוא

 ,ןענורעגסיוא .ז ,ןרעװ ןענורעגמיוא --

 90 6001 טש ?:6006011 סקסמ1תפ 0. 6. ןעפורסיוא

 הָלֶּדַה תַחיִתְּפ יֵדְי סַע (תיבב ריואה תא) רַרֵה 686 4004

 ,(א תֹובֹורְק םיִמָעְּמִל

 10 סזנוגזמס1:86 ; בֵׁשֲה 90 6816186 1 6 ןענעכערסיוא

 ,רֹפָס ,הֵנָמ
 י"ִמ דַרָנ 90 8סע2מקס סט ע. 2 ןבָאשסױא

 90 608188000) 007סע סטוסג 0 2 ןעועילַאשסױא

 ;(ב םיִׁשְרְקִּב (ריק) הֵּמַּכ 038

 דלְׁשַהְו רַעַנ 90 8186 סט +. 4. ןעלקָאשסױא
 40 06 םטסע1סוי לברַא ןוֿפ ןצעמוא ןעלקָאשפױא ( 2}.) --

 ,('דכו המכחב ,הרותב) שיא לע הלע +ס 4 קסזֿפסמ

 י"מ התְח 90 1886 סט9 ןרַאשסױא

 ידָּדַח .ּוַחְׁשַה סס טמפיקסמ . 6. ןֿפרַאשסױא

 יַחֵבֹוה יפֹוָנ טס םגטס 8 8006 1810 עג 2. ןצנׁשסיוא

 דרש 60 8068 ות זמ2עעו880 + 6. ןענֶכְרַׁשסיוא

 לַע גָׂשַה 90 סמ?מֹומ טצ +:804 4. ןעלדניװשסױא

 ,הָאָנֹוה יִדָי

 +ס וַעוָהְל הֵּלַּכ ס 00886 80081109 6. ח. ןציוושסיוא

 ,ֹותָעֵוְב אֵצֹוה 8ט0680 סט

 יּמַׁש יַחיִדָה 60 זי1ח8ס ש. 6. ןעקנעוושסיוא

 ,לַעְנַה פס 8וגסס 6. 8. ןכושסיוא

 גֹרָה יטֹהָׁש 60 8180806ס1 18 041 . 4. ןטחשסױא

 ,דבַאְ
 ,גנומכורפיוא = גנוטַאטשסױא

 ,ןמטכירםיוא = ןטַאטשסױא

 ,אּולָמ 81011109 ./ גנופָאטשסױא
 ,אֵלֵמ 90 8011 ?. 4. ןפָאטשסױא

 ,(התנותחל) הֶּלַּכ תַׁשְּבְלַה טנ:8'166 סוג1314 ץ'גנורוֿפַאטשסױא

 .םֶּמִּת דַע תומ 90 טסס0זמ6 6401006 . 2, ןברַאטשסױא

 10 11תואמ 8 ססט86 07 816108 0. 2 ןרידיטשסיוא

 ,רֹוּמָל-קְה רמָנ

 יקָבְאֵמ הֵּקִנ סס 6086 0. 6. ןביוטשסיוא

 .בָסיֵה ׁשֹתָּכ סס ץסוטגמס ?מסנסטפג|ץ ש. 6. ןסיוטשסיוא

 00 6::108 םמץלמוממִי 0? 8608 0.6. ןעוועקיטשסיוא

 .תֹויְלְטַמּו םיִאָלְּטִמ רֶבֶד הֹׂשָע 86 8

 רָחַאָׁש ריִחְּמַה לַע ףֶּדעַה 0 034016 ש. 6. 4. ןגַײטשסױא

 .יִמ דֹרָי ֹוא אי 60 866 סט6 07 071 :ןֵהֹונ

 דַע דמֲע 60 89280 90 986 624 { 76 6 ןַייטשסױא

 טס !(ףסכו עיִּנַה 10 8820 סט9) 26 0100 :ףֹוּמַה

 ךיז -|| ;לבֶס יאֹׂשָנ 8080, סה, סם6טעס} 8360

 10 1086 81/6ת89מ, 869 ט810 (0/ ט4ח6) . =

 (ןיי) גופ ,רֹוּמַה

 {0 8806 00080240108 ןומשסוא טלעג ןבָאה --

 | ,שיא לצא תובוח וּפ היה 8

 ןס 8680 1מס 4000881100 לובלב םעד ןוימשסיוא --

 ישי הצסאגנאק

 .לטעוב ַא 0276282 ,י ןופ (ב .םחקחתגדת ,רלק (א

 ןענוושסיוא -- 90 --

 90 1846 טמסמ סתס- (/06) !הלילעה ינפב דמע

 ,תוירחא ומצע לע לבק 8614 +תגס ע68װסמ8121119

 !הָדָנ 6סשניצ} ץסנ910ת (2/ | -) 7 רעַײטשסױא

 ,הֶּלַּכ יֵׁשּוּבְלַמ 8'01166 סו

 10 סְףטֹוק !הְדִנ ןֹהָנ 10 סם4סש 0 6. ןרעַײטשסױא

 .הָּלַב יִׁשוּבְלַמ ןֹהָנ ס* 116 סגל 8 06

 ,(םילטלטמ לש) הֶמיִׁשְר ,הָטרִּפ ומססמז?סעש מ קיטשסיוא

 .םֹקָר 60 סנמקניס16סז ש. 6. !ןקיטשסיוא

 ..םֶלְּכ קֶּנַה סס 801100846 0 0046 ףוו ? ןקיטשסיוא

 {ס קט :םיִרֹוח בֹקְנ 60 קענסע סט+ ? 64. ןכעטשסיוא

 יקקֶח תֹרָח 90 סםיעפעט6 + (םיניעג רֵּקַנ סט (61168)

 יֵלֲחַה 1ס סאס88280} 0816 ש. 6. ןעוועכעטשסיוא

 (א (תורוחסב) ןיִפיִלָה הֹׂשֲע

 ,רָרֵמ ,רּוּדִס 8נ8080106מ9  ץ'כַאלעטשסױא

 יהָכּורֲעַּת סצקס51610מ, סא ומופוסמ /'גנולעטשסיוא

 ,הָוֲאַר
 ?הָאְרַמְל גֵּצַה 60 סצעס86, 6801018 ש, 6  ןלעטשסיוא

 90 !(טשנ אֵלַמ .בֹחָּכ 0 (זיפוח (1 0/ 62:6116:106)

 דֵּטַּל יָּדְנַה 90 6686מ, ?ע81ת, 00808 ;רֶּדַפ נייע 6

 (ףסכנ וּבְוַּב 60 80080061 ;םֹרָה 90 עטֹומ) 0

 0187061  !הָכּורֲעַה גיִצַמ סמנ01909 8 רעלעטשסיוא

 .רַטְׁש אלממה ׁשיִא (0/ 0 01 0 60:07160006)

 60 06 ססט0206 118 818:8 ,?* יז ןענערעטשסיוא

 90 0168 טק (ס} 226 1060176וי) : םיִבָבֹוּב יִדְי לַע רָאּומ היה

 ,(ריואהמ) ריִהָּב היָה

 ,םֹח ֹוא רֹוא חַצְּפִה 2261810 ./ גנולַארטשסױא

 .םֹח וא רֹוא ץפַה 0 1861806 2 6 ןלַארטשסױא

 יײֵמ 6ףֹמָׁשִנ לָֹנ 60 םסיס סט? ע מ ןעמָארטשסױא

 יַתָבֹוה 90 עסץעסצס} עסץעס80מ שש 6. ןֿפָארטשסױא

 עס 801146 סט, 080061, 0088 0. 6. ןכַײרטשסױא

 ,קֹחָמ

 ,םֹרָמ יִגֹרְס 90 1:014 6. 8. ןקורטשסיוא

 90 8626 3010, 86:0108 סט 4.6 ןקערטשסיוא

 ַחֵּתַמְתֶה ש. שי. ךִיז --|| טׂשֵּפ יַהֹתְמ :ַחּלְׁש

 קֹרֵח +0 פםסיס (0065 /660) . 6. ןערישטשסיוא

 (םיניע) בַהְרַה 90 סקסת 70106 (9'006 6/8) :(םינשו

 .םֹוָּפ 0 םסזסמ 6 6. ןעברעשטשסיוא

 ףערישטשסיוא = ןערעשטשסיוא

 הֹרָז 90 8860, קסטנ 0ט9, סממקלש . 6 ןטישסיוא

 וס !ְךֵפֶּׁשִה .הֵרָוַה 40 06 8264 ;./- ךִיז -- || ז ְךֹּפְׁש ,רּזַּפ

 .(תעיצו ַחֹרְּפ טנ68/ סט6

 ןצְנַשמיוא = ןצעניישסיוא

 חַלְּדִבַה 8601:6110 ! הָדיִרּפ 960פ18110מ ,/ גנודיושסיוא

 | .יַח לַעַּב ףּונְּב םיִּלְזנ
 90 8001006 !דֹרָּפ 90 8008ע806 6 6. ןדיישסוא

 .יַח לַעַּב ףּונְּב םיִלוונ ֵּדְבַה

 .הָּפְלְּקַה ןִמ אֵצֹוה ,לֵצַּפ סס 8,011 ;} 64 ןלַיײשסױא

 ש. =. ךיז -| ;הֶּי 60 טס8טש+} ט/ 6 ןעניושסױא

 .הֵּפיְתֶה

 ,לדנַאה-ףוליח 5110װ .ד ןוֿפ א



 ןרעַײשסױא

 יהְמַנְו ףֵׁשְפַׁש 00 8000ע 22 6 ןרעַײשסױא

 ,תֹוצָרְמִנ תֹוְצִק לָּלַק 00 80010,} 0186 0. 6. ןשלושסיוא
 זס טטנ86/ :הרָי 40 88006, 4/6 6. . ןסושסױא

 ,ץֵצֹוּפְתִה 666
 קֹרָּפ 0 150מ2/86, ט21086 10 0 6. ןֿפושסױא

 (ררָיו אי 40 0180ת108// 0. 64 ךִיז -- || :הָּיִנֲאַמ אָּׂשַמ
 יי ,הָינֲאמ

 ,םיִּבַר תֹומֹוקְמִל ַהֹּלָׁש 00 800 034 0. 6. ןקיש סיוא
 ,ןיִחְׁש ,תַחַּפַמ ס:טק110ת ?מ נָאלשסױא
 יהָּבַה 60 0085 0ט?, 108004 009 2 64 ןגָא לשסיוא

 סס 1146?8 06 (/26 !רֵּבַׁש 00 סעס8{/ סט9 !וץפַנ
 :(תערצ) ץֶרָּפְתִה פס טע088 סט : (העשה) הָּכַה | 20:ע)
 ,(האפח השענ ץֵּבַה 60 סםסזמ
 00 זמ246 186 64װ0060808 תואצוה וד ןגָאלשסױא --
 ,תואצוהה ירד רכהשה

 00 81008000/ 21/} 108888020 0. 6. ןטכַאלשסיוא
 ,ןֹומָהָּב טֹחָׁש יַחֹבָמ

 יַד ןׂשֵי 0 81660 סמסטמ ש. 8 ךז ןֿפָאלש סיוא
 0 :זַהְׁשַה ודֵּדַה 00 יטמס?) 81120 66 6. ז ןֿפיולשס יוא

 ,טֹרָמ וׁשטָל טס118ג
 60 1021:6 8 טסױש 0 100060 6. 6. * ןֿפיולשסױא

 ,רֶׁשָק רׂשֲה
 ,לֶלְּכַה ןִמ הָאָצֹוה ס0108100 /,  גנוטולשסיוא
 .לְָּבַה ןִמ אֵצֹוה ,דֵרְּפַה 90 ס401066 ש. 4. ןסולשסיוא
 טס יש. = ךיז = ן|בֹחט יִּדׂשמ 90 הנתמ ש.6. ןפעלשסיוא

 ,תֹומֹוקְּמַה לֶכְּב ַעֹמָנ ,דּונ ועּונ דט80001 8סט60
 ,ןעקָאמטמיוא = ןעצקָאמשסױא

 ו0 םפטס 2 1814, 4/50ט88 ש. 4. ְךו ןסעומשסיוא
 חַּכַוְתַה יֵחֲחֹוׂש

 ,(שיטפב תכתמנ ׁשֹרָח 90 0906 ש. 6  ןדרימשסיוא
 ,הקָלַה ,שֹוׁשָב הֵּכַה 90 שמוע, 1108 ש. 6. ןסַײמשסױא
 ,ַחֹׁשֶמ .ַחֹרָמ 90 םנמספע ש. 4. ןרומשסיוא
 הֵקנ 90 קטצוצצ ונָצ עמסנות ש. 6. . ןצלעמשסיוא

 ,םָּמִה .גֹומִה יּדֵתָּנַה 90 10619 סוג :ךֹוּתִה יֵדָי לַע
 זס פזמס}| :ֹוּמִּת דַע ַחֵרָה 90 8זמס1} ש. 6. ןקעמשסיוא

 ,לֵּגַב ירקָח סוגפ) ת086 סו
 ;ןרונשםיוא = ןעווערונשסיוא

 ,רֶוָג ,הָכיִתֲח סט9, סו1קק1מ זמ טינשסיוא
 אס ספצטס !ימ רֹוָג ,ְּךֹהָה 90 סב סוג 0. 6. ןדַײנשסיױא

 .-ִמ ְךֵתָחֶה 90 טס סט9 ש. 7. יז - ן|/ַחַּתַּפ יתֹרָח
 ,םרמ 90 8010, 08801806 רעוא וד ןדײנשפיוא --

 ,(םיריחנ) הֵּקַנ 60 מ|!סשס (126 0056) ס. 6. ןצַײנשסױא
 ַחָּתַּפ .תֹרָח טס ס8נטס ש. 6. ןצונשטיו:ץ
 ,םיִלָבֲחַה ַחּתַּפ רֵּתַה 00 טמ1806 ש. 6. ןרונשסיוא
 זס ?סעזמ 8 ןומס, 6/8 טק ֹומ 6. 6. ןעוועכעשסיוא

 ,(א (ליח ישנאפ הָרּוׁשְּב רֵּדַמ ,הָרּוש ְךֹרֶע 8 1106 ( 807006ני5)
 ,ןמלושםיוא = ןטלעשסיוא
 ,קָרָה ו-לָּכ באְׁש 60 4181 011, סנמקלק 0. 6 ןפעשסיוא

 יז 26

 ,גנונעדרָא ןיא ןלעטשסיוא 549401/86 ,פ (א

 רעוא -- 91 --

 רֹו 00 סט9 009 וה 801880ע8 0. 6 ןרעשסיוא
 .-ךֹוּתִמ טיִרָּפְסִמִב

 וס זַתֹהְמ 60 811640194 סצ16ת60 0. 6. ןענַאפשסױא
 ,םּוס תַמְתִר ַחֵּתַּפ טמ8

 60 ץפקסע) תמק 198 ק800ע 6 ןרילַאפשסױא
 ,(ריק) תֹורָיְנִב טשק

 ,בָחְרַה 90 6181606 6. ןרַאּפשסױא
 ,בֵמיֵה ׂשֵּפַח ,לָנַר פס פְתֶד סט+ . 6. ןרינָאיפשסױא
 ,ּוּקָר מ לָּפ יקֹרָי טס 8ענל סט9 6 6 ןעַײֿפשסױא
 .ןרינָאופשםיוא = ןעוופשסיוא
 ;ףיטַה רַע קַחׂש 90 ץנגָז 90 06 606 ש. ח. ם. ןלופשסיוא

 הָניְִנ יֵרָי לַע בֹוט רַתֹוי הֹׂשֲע 60 ןנמקעסטס טצ קופצומַה
 ,לֵרְנִח 90 183116 !קֶחֶׂשִמְּב ַחֵלְצה 60 טטנת ;(ריש ילכנ

 וס 8קֹות סט, 6ע87ש !הֹוָמ 90 םָקֹנמ 0. 4. ןענופשסיוא
 .ְךֵרָאֵה יִּדֹׂשִמ סט6

 0 ץסֹומל) 8מהניקסמ 90 2 0120 0. 6. ןציפשסיוא
 ךיז --|| וםִּיַמ ,ומָג 0 60, 60201006 ;דּוח הֹׂשֲע ידְּדַח
 ,דוח רע רַצְו ְךֹולְה 90 םפג:עסױס 1400 2 ק0120 4 7

 60 םמצ !ׁשֹרְדְו רקָח 90 12806 04 64 ןרופשסיוא
 ,ׁשרָדְו רֹקָח ,לֵּגַר 1:60010/01661

 ,לֵגַרְמ טקֶצי 80009 24 רעריפשטיוא
 ,אָמְבִמ ,הָרָבֲה תעסמט2018108 ,/ ךַארפשסיוא
 ,ַחֹמָצ עטס 8קנ:סט9; סט6} 0. 96 ןצָארפשסיוא
 ויזממ- :!הָטָׁשִמ ,ׂשֶרְּפִמ 8קעס861ת8 ,/' גנוטיורפשסיוא

 .עיִנָר 1406

 ;ַהֹתֶמ ,ׁשֹרֵּפ 0 8קעס80 000) 2 6. ןטוורפשטיוא
 ,(םילגר) קֹׂשָּפ

 90 :ץֵצֹופְתִה 90 טטע80/ 0801 2 4 ןעגנירפשסױא
 ,(דוס) אֹצָי 90 00106 09 !ץֵרֶּפְתִה טזי088 סט6

 , וַחָלַה 90 טויש 8001ת0 05 0. 08 ןצורפשסיױא
 ,םֶרָוב אֹצָי 40 סוג 03 הזה 10 טָס6

 | ,אֵּטַּב 10 ץזסמסוגמס6 9. 6. ןכערפשסיוא
 ,נָרֹב אֵצֹוה 90 טמפסעסש} 8סזסוש סט9 6. ןֿפױרשסױא
 ;םֹורמֹורְּפִּב בֹתָּכ 80 טט1106 גמ 400811 ש. 6. ןבַײרשסױא

 50 דטנ196 301 0106 טי ;(רפפש) קָּתְעַה 90 ססץצ
 0 ם86עוצס 009 :רְאֹוּדַה יִדְי לַע ןִמְוִה יזִמַו 2481
 0 2000106 6. ?*. יז --|| 1 (המישרש) קֹחֶמ (0/ 6 148/)
 ;הָביִתְּכַה לֶא הֵּבְרַה לֵּנַרְהַה סק61102066 1 טז
 ןֵמֹורְתִה 0 ס802080 8'006 ן1/סעגזצ 1812
 ,יָתּורָפָּפַה ֹונֹורְׁשַּכִמ

 ;לֹוקְב אֹרָק 90 סעצ סט) ס40181ז8 . 4. ןעַײרשסױא
 ,םֵמרּפ יזֵרְכַה סס טע06181זװ, קט01188

 ,(היסורבנ זֹוחָמ 4189ע109 (60 200490) ?ת רועיוא
 ,וֹוחָמ לֶׁש 01 8 6180100 664/. ענדועיוא
 סקס (0/ 4 066000) ווֹא ספ: (2/ {|-) 8 רעוא

 .יָלָּכ דַי ,הָמיִבְצ-תיֵּב 880016 ?םַהַמ-ףֹוק
 ,ליבר ךולח 40 8180061 ןרעיוא וד ןוא ןגָארטּפָא --
 60 ןופוטג 8190091001} ןרעױא וד ןלעטשנָא --
 ,בשק בר בשקה



 ןָאה-רעיוא

 {0 עס סט 1686 ןרעיוא וד רעבוא טבוֿפרַאֿפ ןַײז --

 ,הֹוע הבהא בהא 8464 ס88 1מ 6

 90 טס ֹוג 4606 ןרעױא וד רעבוא תובוח ןוא ןַײז --

 ,תובוחב עוקש היה סטס9 2686 2260 8

 ,רָּבַה לֹגְנְרַּת טטס06-6004 ?ע ןָאה-רעיוא

 -יֵסְכִמ םִע תֶפנְצִמ ס8ק טס19ג 681-|808 ת לטיה-רעיוא

 ,םִיַנְזָא
 ,ןָזאָה תַאֹוצ ס8נ-טפצ 4 סקַאװ-רעיוא

 סקס (סץ 0 066016) זיִלּב-רַי והָמיִבְצ-תיַּב גגמס16 מלרעיוא

 .םַחַמ-ףֹוק
 .תָפנְצִמְּב ןְואָה-הֵּסְכִמ 680-|80 01 8 ספמ מ לפעל-רעיוא

 ,ןְזאָה-תּיִנְמ ס8ני-עוסעסע 4 עלעֿפעל-רעױא
 סץסת ;266.| :-ְּב ןם !יִּב 80 :לַע סת ;קיסעג ףיוא

 ,הָמּוהְמִּב 1ת 8  ?טניצמס11 :?ַחּותָּפ

 ,ןחלשה לע סמ 926 48016 שומ םעד ףיוא --

 גמ +10018מ, זמ 12281180 שולגנע ףיוא ,שֹודָיי ףיוא --

 ,תילננאב ,תידוהיב
 ,הלילב 49 1884 טכַאנ רעד ףיוא --
 עס 06 ורע היה 90 06 טק, 26 8108166 ןַײז ףיוא ---

 ,המוחמב היה זמ 8 ?טעע1
 89118016 ץקניס1ו666 10 טסוט8 10/ ט8- 6/ -ֿפױא

 תֹואְרֹוהָל םיִלֲעפְל תָפֶסֹונ הָרָבֲה 1108 818:01116811008

 ,תֹונֹוש

 ףאָׁש 10 ע600ש61 סתס'8 טזיס8וג . ח. ןעמעטָאֿפױא
 ,ׁשֶדְחַמ ַחּור

 ,ןֵכָה והֹׂשָע 90 0886, עשסמסזס ש. 6. ןסעברַאֿפױא
 ,הָיְנִּב םוג1101ת0/ 60ת89/0110ת 72 ובֿפױא
 ,יױבֿפױא = ננואיובֿפױא

 ,הֹנָּב 90 טטנ10 , 60ת80066 ש 6. ןעױבֿפױא

 תַסָה 90 10196 40 1מ8טזעס0110מ 6. 6. ןעװעטנובֿפױא

 ,דֶרֶמָל רֵרֹוע ,דֹרְמִּל
 ,רֵׁשֵי 90 טממסמס, 8179190+9ס0 ש. 6. ןגײבֿפױא
 ,הָכיִׁשְנִּב ַחֹתֶּפמ 90 0196 סץעסמ 6. ןפַײבֿפױא
 ורֵּתַה 0 טמ0ס, 10086מ 0 6. ןדנובֿפױא

 ,יל רׂשָק 12306
 ?ס םסטס1), :ַחֵּפַנ 90 1111 יט1פמ 0124 2 6 ןזָאלבֿפױא

 00 טס 10114066 6. ?- ְךִיז -- || ;םַמֹור יֵחְּפַנ 6

 ,םִמֹורְתִה ירֲאָּפְתִה 60 ע1106 0מ08617 ( 740, :ַהַּפַנְתַה
 (ץיִש) וַהֹרְפִל לַחְתַה 90 טןס880זמ . ם ןעולבֿפױא

 יַחְלְצַה 90 11סוג:182, ץניס8ץס1
 ,היחתל בוש 40 166106 ןעולבֿפױא רעדִווװ --

 יֵנְצִנ יקֵרְבַה 90 1188 ש 4 ןצילבֿפױא
 90 ?טמ סשטסע 906 108008 0? . 6. ןרעטעלבֿפױא

 ,לַעְלַע ,רֶּפֵט יִּלֲע ףֹפָה 8 טססע

 ֵֵּתַר יֵחָּתְרַה סס טס1} 6. 6. ןעירבֿפױא
 ;ַחֹתָפּו רֹבָׁש 90 טעס88 סץסת ש. 6. 7. ןכערבֿפױא

 00 טס טעס- ךיז -- || ;הָמיִדָ אֹצָי 90 8900 1084

 יַחֵתִּפִהְו רֵבָּׁשִה 864 סטסמ

 -עֶגַמְב אֵבָה 90 טצגמפ 908690מ0ז+ ש. 6. ןעגנערבֿפױא

 יףַצְקַה יסָעְכַה 0 886 םהמםיזש !אָּׂשַמּו

 יי += 10 וִחָּת

 רעוװו טכורענֿפױא = 90 --

 0 118126 טנַאװ ַא טימ טנַאוו ַא ןעגנערבפיוא (44) --

 .ןוגה אל גווז ךדש גמ 2שע 0870 18

 וס (ץיק) :בַהַּלְתִה סס 1186 טֶמ ש 4. ןענערבֿפױא
 .ףֵּנַאְתֶה ּוׁשיִא תַמֲח רעֶּב +ו7 1מסס 8 2880

 .הָמיִרְק יֵמְּד ,הָכיִׁשְמ יִמְד ס91089 ? בָאנֿפױא
 4881 :חקָל ,רּועָׁש 16880 :הָלָאְׁש עס16זמ ,/'עבַאנֿפױא

 ,הָבֹוח
 ,(המהה לש הָחיִרְז ?הָלֲעַמ ,הָיְלֲע ע15188 לע גנַאנֿפױא
 ,-לַע הָכיִפְׁש טסט1ת8 טמסמ ?ת סָאגֿפױא
 ,(המח) ַחֹרָז ;אָׂשַנְחַה ,הלָע 60 1186 ןַײגֿפױא
 ,-לַע ךֹפָׁש 0 עסט? טקסמ . 6. ןסיגֿפױא

 ץט1106 ט, (/0-) !ַמּופָנ םטטס1106 06. ןזָאלבעגֿפױא

 ,רָהָיְתִמ יהָאְנְתִמ יֵחְּפַנְתִמ םפטס-םוש
 ןפהג8:1112088 ?ַחּופִנ םשסווזתפ ./ טַײקנזָאלבעגֿפױא

 ,תּוריִהְי ,הָוֲאַג ,תּוחְּפַנְתִה
 יַעֵצַה טס עעסץס86 !;בֹוֲע 0 8106 טמ = 6  ןבענֿפױא

 ?ס 1666 ;(הנמ ,לישבעט ׁשּנַה אֵבָה 90 סיט ( 6 6:92)

 ,םּופְּדַה תַנֹוכמ לַע רֶיְּנַה םיׂש ( ן/6004000 ;22695)
 1000 (סימ 6 קניזת??וש זעיצמ םצסמס8סע ?מ רעבעגֿפױא

 ,םּופְּדַה תַנֹוכְמ לַע רִֶיָּנַה םיִׂשָמ { 40645)
 םתםיש, 6ת1248066} 18062866 060) טכַארבעגֿפױא

 .רֵּבַעְתִמ .ףצְִתִמ .ףּנַאְחִמ
 .םִעַז .ףֶצֵק פמסז, זפ8ס ./ טַײקטכַארבעגֿפױא
 ,אָּׂשִנ וםָר 0סטסע1פ 1819, םופימ 60)}. טמערוטענֿפױא

 90 06 סת 1י16261צ+ ?סניזתפ . 2. ןַײז ןגָארטעגֿפױא

 ,תֹודיִדָי םָחָיְב היָה
 עס 06 !הֹבֶצ יַחֹפִּת 10 8שטסו| ש. 2. ןרעוװ ןגָארטעגֿפױא
 ,וּגַרְתַה ,ףֹעְו 61

 621181- ( ץל0,) :םּוְּת 161סמ166 66//. ןרָאיעגֿפױא
 .ליִּכְׂשַמ 6464

 טטתמט19/ 1106 :םָע-לַהְה ס0סמס0186 ?8 ףַאלענֿפױא

 ,הָכּובְמ ,הָמּוהְמ
 .ץֶוְכמ פםצטמ):סמ :ַחּופָנ םטטס11סמ 66/ ןֿפָאלעגֿפױא
 ?ס 8מנזת/ :חַּפַנְהֶה 0 םששס1} ט.. ןרעװ ןֿפָאלעגֿפױא

 קַּבְחַ
 טט611-618- (///.) ּ!ולָּפִקְמ 01006 664/  טנַײלעגֿפױא

 .ַחָמָׂש ,בֵל-בֹוט ץס866, 8006-ןוגמנסניס6, 6/0061?ט1

 ,הָחְמִׂש ,בל-בוט 8:006 6187081110ת ,/ טַײקטגײלעגֿפױא
 ,מכַארבעגפיוא = טכָאקעגֿפױא

 טקפ?8ניפ) קפנטסמטס ( עז. ענ --) מח רענ || עמוקענֿפױא

 ,הָלּודְנִל ֹוא רֶׁשֹעֶל הָלֶעֶׁש הָלְקִנ
 ,ליִּבְׂשַמ סת1181196066 664/. טרעלקעגֿפױא
 ד0611- (00.) ּורְּדֶסִמ 869 1ת 0166 60) טמַארעגֿפױא

 יבֵל - בֹוט 618/0806, 2:006-טנמסניסס 60661 ?ט1

 .ַחֵמְׂש
 8006 6018- (70.) ורְדַס 0ע66ש / טַײקטמַארעגֿפױא

 ,הָחְמִׂש ,בל-בּוט 0810
 ,טַײק = וטמַארעגֿפױא = טַײק -- ,טמױרעגֿפױא

 ;ֹונֹוכְמִל בּוׁש 90 מס ע68901664 9.2. ןרעװ טכורעגֿפױא

 .אֹעַנְתַה 00 06 860



 ןבָארגֿפױא

 .ַחֹתִמּו רֹפָח 12 618 טק ש. 6. ןֿבָארגֿפױא
 ש. זי. ךיז --||ֹולְּכ םַמְרַּכ 90 םימפוש 811 6. 6. ןעזורגֿפױא

 ,דאָמ רַעָטֶצִה 90 26 288ע808464 (עיפ.)

 נֶצַה 90 סצמס86 !הַּלַנ 10 טמססטסנ = 6. ןקעדֿפױא
 .הָאְרַמְל

 85 תופמפ 606. טכַאנרעדֿפױא
 ,הָליֵּכ תַע

 ,-לַע םָּפְרַה 0 ץנותפ סת 6. ןקורדֿפױא
 ,דַחַי ַעלָק 60 סטסו80 108סמ6ע/ ש 6. ןעװרדֿפױא
 ,רַחָי קֹהָּד 60 ץעס88 10809מס1 ש. 6. ןקורדֿפױא
 ילְרַג 90 8180, ס8נ, סנומק טק 6 6. ןעוָאדָאהֿפױא

 ,ןֹמָא ,הָּכַר
 ,הרידב) הֶביִׁשְי םֹפגָש ;הֶכיִמְּת םטעקסעס 0 טלַאהֿפױא

 ..טלַאהפָא == ;(ריעב

 ;בֵּכַע 90 4618 ;ְךֹמְּת {ס 8טעקסע29 ש. 64 ןטלַאהֿפױא
 ,רוד ,רּונ ,בֵׁשִי טס 8ֹטפָז} 1106 ש. 7. יז - |

  ןְָרַנְּב ַחֹתָּפ יַעֹקְּב 00 סןעסת יט10ג 2 266 4. 6. ןקַאהֿפױא
 ,(הכמ) ַחֹתִּפ סס סקסמ (6 100/00)

 ךיז || :אָׂשִנ ,םֵרָה 90 1886, 1110 גמ ש. 6. ןביודֿפױא
 ,םַמֹורְתַה ,םּוק 90 1186 6 7-

 0 :הֹלָּת 0 ןגהמ טק,8ט8קסמ ש. 6. ןעגנעהֿפױא
 ,(תומ טפשמ ול רשא שיא) הלָת 8 (4 01י?201718/)

 ,קַסְּמַה 00888410ת, 601800ת11081100 רעהֿפױא
 ,ףוס ילב 60616881ש רעהֿפױא ןַא ןָא --

 ,ללָח 10 00880, 61800ת:/תטס} 626 4 ןרעהֿפױא
 .קםָּפ

 ,(הנָשמ רָרֹועְתַה יץיִקָה טס 90081:6 0. 8 ןכַאװֿפױא
 00 !רֹבצ ,הָמֵרֲע םֹרָע 90 8680 טק 0. 64 ןעילַאװֿפױא

 ,ֵּלֵע םִמֲעַה ,רֹבָצ םסּפע סת
 ,ׁשיִאָל היָהְו לָֹּנ 10 םעסיא טק ש. 2. ןספקַאװֿפױא
 ,תּורָׁש 800006806 ;הָנָּתְמַה ט0919מ4 ,/' גנוטרַאװֿפױא

 +: םו11-91100 6.|| :הֶלְלַּב

 לס רט819 סת, 86- :ןֵּתְמַה טס 0929 ש. 4. ןטרַאװֿפױא
 ,תֵרָׁש 64

 90 +גנסױס 1040למס/, םספק טק ש. 6. ןֿפרַאװֿפױא
 זס :ףֵרָח 00 ?םטמפ ;ףֵמֹוה 40 2606 !רֹבְצ יהָמִרֲע םֹרֵע
 ,(הלאש) רֵרֹוע 8186 (6 40465110)

 ,(ררמל) רֶרֹיֹע ,תָסָה 60 188118806 0. 6. ןעלגִיװֿפױא
 .ַחְבֹוה ,הָאְרַה 90 8גסיט עע006 ש 6 ןזַײװֿפױא
 טס עס}} ;"לע ךֹרָּכ 00 טטעפק םק 0. 6. ןעלקיוװֿפױא
 60 טמ- ;(רפס תלנסנ ַהֹתָפּו ללָנ 90 טתניס}} ;ללָנ שת -

 ,(לנדג ׂשֹרָפּו ללָנ ?ט11
 יץֵקָה ירֵעָה 90 1086/ 2תסטםאסת 6. 6. ןקעװֿפױא

 .רָרֹוע
 .ןבײלקֿפױא = ןעלמַאוֿפױא
 ;רּוּבִר ססנממס81110ת (2/. ן'עז -- ,ןצַאז --) מ ץיַאז|ֿפױא

 .(א (םישנ לש) רַאָפ 11080-01688 }

 יד ץעז יירד ןכָאה רעבייווי ;טרָאװכירפש ןשידיי םעד ןיא (א

 י.,ץַאזופיוא וץיַאזסָא ,ץַאזנייא

 עגַאלֿפױא -- 98 --

 60 826 וׁשָּפַח ׂשֵּקִּב 40 04 ?ס} ט. 6, ןכװֿפױא
 .אֵצְּמִה 60 06 1036 עז ך" -|| :!אֹצְמ

 יַחָּתְרַת .ַחֵּתַר 60 001| טק עט. 6. 04 ןדיזֿפױא
 ,ףיוא רעטנוא .ז ,ןַײזֿפױא
 חכמה 10 פגטס1181020, פטקסעט186 ש. . ןעוֿפױא

 .תּומְמֹוּתְׁשִה .תּוׁשְנַרתִה 80881104 || זַחנְׁשַה
 יהֵַפְמ פטמסניומ1סמ6ס8?, םטקסעטוֿפס; ח רעעזֿפױא

 .ַחיִנְׁשַמ
 ;(תלנעבנ םיִׂש 40 קט (68 6 6611006) ט. 6. ןצעזֿפױא

 ירֵּבַה 60 00100086 ;(תויתוא) רֶּדַס 90 866 (6//4)
 60 860 1800 08111880  0. 6. ךיז -| :ְךֹרֶע
 ;םּוס לַע הֹלֲע 10 809 סם 20180026/ ;הָלְנֲעָּב בֵָׂי
 60 1611800 ס0תס'פ ;(תטמבנ רֶׁשָי בֵׁשָי 00 816 טמ
 - (ב ויָרְבְּדִמ רֹוָח טטס46

 ש. 6  ןענעמָתַחֿפוא
 .ַחֹתַּפמ סט64

 {0 םימסשח 683 םטפצ, ס01:046 ס. 6. ןעשטָאטֿפױא
 ,לכָא ,םָסָרַּכ וםֹרָנ

 ,ׁשֶדָח ןִינע הֹׂשֲע .לעֶּפ יגֵׂשַה 10 80מ1006 ש. 6. ןָאטֿפױא
 ; הָאְצְמַה 1תט089108 ;הָלּועְּפ 201000ע1623 ?מ וטֿפױא

 ,הָמָרָע תַלּוּבְחַּת טע1ס4
 ,ןָאטֿפױא = ןוטֿפױא
 ,ומֿפיוא = שיונעוטֿפױא
 0 םסו 1080 ֹומ 8 טטמק- ש. 6. ןעכרעטֿפױא

 .ַחֹתָר

 40 !םָתֹוח רַמְה 0 81

 ןּתַמּו אָּׂשַמ 1618110ת8 ?מ גָארטֿפױא
 ו0 טנומש ?עסנג ענפמ} 212008 06 6. ןגָארטֿפױא

 ,םיִּבַר תֹומֹוקְּמִמ אֵבָה
 דַחישרָנ 60 םנטס 4080לג0ע 0. 6. ןבַױרטֿפױא

 : ,(דחא םוקמל)
 .ונרה ירֲעְרַה 10 8080 טק ש. 6. ןעלסַיײרטֿפױא
 ,הָעָפֹוח 2ס8206::8 זמ סערטֿפױא
 ו0ס םקמספצ 1846 0תס8 תע- ש. 8. ןטערטֿפױא

 ,אֹצִי יַעיִפֹוה סָס,6

 00 זו !רֶפֶּתַה רֵּתַּפ 0 טמפסשס 2 6 ןענערטֿפױא
 .ַחֹתָפּו ַערָק סעסם

 רַחַי ׁשרָנ 90 6עוטס 3080180ע 6. 6. ןגָאיֿפױא
 | ,(דחא םוקמלנ

 ..ןרעיֿפיױא = ןרָייֿפױא
 ,םֹמָּת 60 {סעו4646 שש. 4. ןרעיֿפױא
 .ןעוועדָאהֿפיױא = ןעװָאכֿפױא
 40 :ףֹסָח 90 0810 טָס; 82290מ ש. .6 ןפַאכֿפױא

 וס 8006ס09 0880ע17 :ַעֹמְׁש 0* 8060 טק (00005)
 יץיִקָה 60 2180, 8וט886  ש. ?. ְךֹוז --|| :הָקּוׁשְתִּב לַּבַק
 | יַעְזעַּדְוִה טס 8681 !רֵרֹועְתִה

 סס 200סװ09 טסעק 08- טנעה עדווב טומ ןפַאכֿפױא --
 ,הבר הקושתב לבק 86ע3צ

 ,(םירפפ לשנ הָרּודֲהַמ ,הָאְצֹוד 6010100 ץץענַאלֿפײא

 ,ןצישֿפיל ייב נגּוטײדַאב רעד ןיא (ב



 ןרָאלֿפױא

 .ֵלָע טמעה .ןעֶמ 90 1086 4. ןרָאלֿפױא
 ףַאלעגֿפיוא = ףױלֿפױא
 וס 8061, 1186, :ץֶבְמַה וס 4004 ט. ח. ןֿפױלֿפױא

 יֵץּוַּכְחַה טס םמצומ! :טֶּלַבְתַה 1466

 ;ןרעדורֿפױא = ןעמערַאילֿפױא

 ירֵהַי םיִרָבְּד םיִׂש 60 עט 4086686/ ש. 6. ןגיולֿפױא

 טס 1084 ;(רכשה לעג ףֵסֹוה 60 8186 :טּמַק 6ס 4

 10 06 101060 2 = ךיז -|| :יֹּלע טִמעַה .ןעֶמ סם

 י(הבדנב ,תואצוהב) ףֵּתִתְׁשִה 0 ס|וגס ט026686/ :טמַּקַה

 .הָבְרָנ רֹותְב ןתָנ ט0ס 60 לנו טי6

 וס םס עסטת6 0 0ט6 01 סתס'פ געװ ןגולֿפױא --

 ,הבוראב ךולה .ךרדה םקע ים

 ,הָיִחְתַל בּוׁש ֹוא בֵׁשָה 40 עסט1טס 6. 6. ח. ןבעלֿפױא

 90 0011606 (6000006) :ַחֶֹּפ סס סעסמ ש. 6. ןכַאמֿפױא

 .(תובדנ) ץבק .ףסָא

 .רֵּיַצ סס 8189 ש. 6. ןלָאמֿפױא
 .הָיִבְג 6011601108 (0/ 6 660/) ט. 6. גנונָאמֿפױא

 ,הֹבָּג סס 6011604 (6 860:) ש. 6. ןענָאמֿפױא

 יזּורָז ,תּודְדֹועְתִה סמססט12866+ ./ גנורעטנומֿפױא

 .בֵל ץֵּמַא ירֵדֹוע 90 סתססט1806 ש. 6. ןרטנומֿפױא

 הָבָׁשֲה 1080801080100, 16ױ71021 / גנורעטנימֿפױא

 ,הָיחִּת הָּיִחְתִל
 בֵׁשֲה טס ע0808010206, עסט106 שש. 6. ןרעטנַימֿפױא

 ,הָיִחְּתַל
 ,הָבּורעַּמ והָלְיֵלְּב ענוצומפ / גנושימֿפױא

 10 1144 מיש סטנית- ;בֹרֵע ,ללָּב 10 זנֹוצ . 6. ןשִימֿפיוא

 ;לּועְלע יִדְי לַע אֹצְמ 1םמ זס 168ש68 03 2 2004

 .(החיש) רֵּכְזַה טס עסמנ1מ (00:/8020647 8060)

 ,ֹוּבַל םיִׂשִמ ,ביִׁשֹקִמ ,ןיִזָאמ 206מ116 60/  םַאוקרעמֿפױא

 .בֵל תַמיִׂש ,הָנַּב,הָבְׁשֹקַה 86060010 ./ טַײקמַאזקרעמֿפױא
 816671מ6 8861? סם +מםס ?סק 01 8 0 ןווױאדןֿפױא

 רּונַתְל לַעַמִמ היִױלְּת םיִׁשָרק-תַּפְצַר 1188 6

 ,(היסורב םירכאה יתבנ) ָהיֶלָע ןֹוׁשיִל

 לֹכָא 9ס 689 ספק (05 0060:008) 2 64 ןשַאנֿפױא

 ,(םיקתממ ומכ) הָּבַר הָוֲאַתְּב

 ירֵּבַהֲהַה סס 8תעסס, 0006/9 , 266. ךוז ןעכינֿפױא

 ,(א רָתֵּסַּב תֹולּוּבְחַּמ לָּבַח

 ,רֹפֶּת טס 8סס 0. 6. ןעונֿפױא

 ,םיִנָּפ תַלְּבקִי,הָלָּבק :666װ1108 ./ גנומענֿפױא

 ;ייֵנְּפ לַּבִכ 60 ע006100, סתלסעפפנת 2 0 ןעמענֿפױא

 ,רֹבָצ ,ףֶֹא 60 884מ6/ טמ

 .הנּב 00 20114 0 6  ןעױרטסֿפױא

 ,(םינינמ) זרה 90 8111 (126625) יט. 6. ןעליסֿפױא

 ,(טרָאװטײצ ַא ךָאנ) ףיוא == טעֿפױא

 ו0 ש. +. ךז -ן|נֹולְּכ לֹכָא 90 649 טק 4 ןסעֿפױא

 .רֶעָטְצה 1606

 ?ס רענורעבעל ַא ךיז ןסעֿפױא ,ץרַאה םָאד ריז ןטעֿפױא --

 .דאמ רעמצה 06 עס8ל/ 6

 ,6410427/מ02 .ו {א

 ןרינַאפמָאקֿפױא יח 40 =

 יַחֹהְּפ סס סקסמ += 4. ןענעֿפעֿפױא

 ,(המחלמל והחכוהל) הָאיִרָק 011811604:6 ./ גנורעדָאֿפֿפױא

 .(המהלטל ,החכוהל) אֹרָק 90 0811608:6 ש. 6. ןרערָאֿפֿפױא

 .ׁשיִא יִניֵעְב אֵלָּפַה 10 8011:6 ש. 4 ןלַאֿפֿפױא
 ,תּוריִהְו 086 ;בֵל-תַמיִׂש 80סמ910מ ./ ?נוסַאפֿפױא

 90 1886 !בֵל םיִׂש 1ס קפ} 811020000 ש. א ןסַאפֿפױא
 .רָהְּזִה 0816

 10 !(הליבח) זרֶא יׁשבָה 90 808 טק 4. ןקַאפֿפױא

 ,(הליבחה ןמ) אָצֹוה ,רָּתַה טגונמ4

 .רָחֶא םֹוקָמִל ףֵּפַאְתַה 10 ססנג6 10869מסזי , 4. ןרָאֿפֿפױא
 ,רֵּבַה יז ידֲחַא 0 ססטמ16 . 6. ןערָאפֿפױא ,ןרָאפֿפױא

 .רֵּבַהְהִה ּינּודְוַה ש. זי. ךַיז = ||

 ,רָאְּפ וטּוׁשק 01688 ? ן'ופֿפױא
 .רֵאְּפ והָּמַי 10 8409 :טָׁשִמ 00 41088 0. 4. ןצופֿפױא

 תּונֲהַנְתה .גָהָנִמ 600600+/ 26ג8610/ / גנורוֿפֿפױא

 ,קֶחֶׂשִמ ןטס110ע1מ2006. ץק}8װ ;םיִׂשֲעַמ

 ,קחָׂש 40 ןץעסנ1סעצמ, ק}הצ, 1יסמ:686ת3 0. . ריֿפֿפױא

 טס 6086ט069 02ס- ש.7* ךִוז -- || ;(ןויזח תמב לעג הָארַה

 ,גהָנְתִה 8611, טסמ8טס

 רֹוּקַמְב ֹולְּכ טֵּקִל 0 604 ס/* ץוסא טע 6 6. ןקופֿפױא

 לֹכֶא :ַחֹתְפּו רֵּקַנ 0 סמסמ כד 6016 ;(רופצ ומכ)

 ,(םדא לענ ֹולְּכ

 40 ?/} :בֶהֵלְתִה 40 21896 טק ש. 4 ןעמַאלֿפֿפױא
 ,וּפַא הֹרָח יצַקְתַה ּףֵּנַאְחִה 1400 8 ן8881סת

 40 ט218816 6. 6. ןרעטנָאלֿפֿפױא ,ןעטנָאלפֿפױא
 ּךּובָּפַההּתַּפ .רֵּתַה

 .ןעמַאלֿפּפױא = ןרעקַאלֿפֿפױא
 0 עסתסוס :ׁשֶפָנ בֵׁשָה 80 עס1ץס8מ . 6. ןשי:רֿפֿפױא

 .רֵדֹוע 00 600002898:6 :ׁשֵּדֲח

 .דַחַי קהְּד 60 ץעס88 40864מ6/ ש. 6, ןסערפֿפױא

 .הָּבַר הָקּוׁשְתִּב לֹכֶא 90 6סטסטז ש. 6. ןסערֿפֿפױא

 ךיז - || :ַעֵּמְרַה יַעוֲעַו סס 8181016 ש 6. ןעלּפַאצֿפױא

 .ַעזֲעַּדְוִה עס 6 84811160/ 0.

 .רֹובָּכ ירֲאְּפ .הָרָאְפִּת מס, עסצמק ?0 גוצֿפױא

 90 06 !לֵהְּבַה ידֵחְּפַה 80 1617 ש. 6.4 ןרעטיצֿפױא

 .לֶהָּבַה ,דֵחָּפִה 6166

 ,הָמיִׁשְר 8046 / גנונעכַיוצֿפױא

 בהְכ יםֹׂשָר 0 2046 סזי טטנ116 6סטמצ.ס. ןענעכַײצֿפױא

 10 םפצ 40ישמ 'הָנָמ ירֹפִס 60 ססוגת+ 2. 6 ןליוצֿפױא

 .(ןחלשה לע תועמ) הָצְרַה

 {ס !דַהַי ְךֹׁשָמ 60 4נתה0 4086980ע 06 6. 4 ןעוצֿפױא

 10 :ןֵחֶמַה הַּכַה 60 ט0816 :ךנַה לֵּדַ טגומש טמ

 ,(רמשמה תא) הָּיִריִּב םָּדִק 8816

 ,ֹולְּכ לֹכָא 90 ססתפטזנס ש. 6. ןרעצֿפױא

 עס 0011 טק (064.) זרֵזָה .לָׁשַּב סס 0011 2. 6. ןכָאקֿפױא

 ש. זי. ךיז - || :וָּגְרַה ,-חַמָח הָלֲעַה 8 םסנסמ'8 64

 90 ט6 ס018866 (20.) :לֵׁשַבְהִה ס עטס 6

 .ףָנַאְתֹה ,ֹוּפַא הֹרָח

 ירֲחַא ירְּבַת ס טצומש 60860?מס1 0. 64. ןרינַאפמָאקֿפױא



 ןלעװקֿפױא

 זס 888001800 סוג 0. ?- ְךֹוז -|| :שיִאָל ׁשיִא בַרָק
 ,=לָא רֵּבַחְתִה

 וס םקנומ :ַחֹמֶּת יהֹבָצ 10 8שס11 ש. ח. ןלעװקֿפױא
 יַעֹבְנ טע} טג0016 טק

 +0 םטצ טק, 6281088, 101081811 ש . ןֿפױקֿפױא
 ,לֹּכַה הֹנָקְו םָּדְקַה

 םיִּדְקַּמַה סמ108861, 10108081101 ?מ רעֿפױקֿפױא
 .לַֹּה תֹונְקִל

 זס 0016 !הָלּודְנִל ֹוא רֶׁשעֶל הֹלָע 10 1186 . זי. ןעמוקֿפױא
 היָה וםֹסס 086, 200 100 ט0806 0 1880ו0ת

 ,ֹונָתיֵאָל בּוׁש 10 1600 (קיסזמ סת 4110688) !גֶהְנִמ

 ,אּמְרַה
 ,ןעלטווקּפָא = ןעלטַיוקֿפױא
 יִדְי לַע רֵּבַח 90 ןסומ סט 1:00081מ0/ ש. 64 ןפַאלקֿפױא

 .ַחֹתָמּו הָּכַה 0 1:0004 סץס| :הָאָּכַה
 .,ןבײלקֿפױא = ןבױלקֿפױא
 טס 0011606 ;ץבק ףֹסָא 90 88080ע 2 6. ןבַײלקֿפױא

 ,(ףסכ) ךֹׂשֲה 90 88ש6 (10006/) !ץבָה
 ,תוליפקב רדמ 90 114 1:07116 ןדלַאֿפ ןבַײלקֿפױא --

 10 "לע ץבְדִּב קֵּבדַה 60 ע8816 סם . 6. ןענלקֿפױא
 ,קָבָדְּב רֵּבַה ח8806 90801מ01

 | ,ןעוולקֿפױא = ןפעלקֿפױא
 ,הָלָבְַׂה סת118116ת10684 ,/ גנורעלקֿפױא
 ,לָּכְשַה 90 סת1120190 0. 6. ןרעלקֿפױא
 ,ַעקְּב סס 01:8016 (6 00/) 0. 6 ןקַאנקֿפױא
 ,(רינ) לפָה 60 3014 (26/6י) +=. 6. ןשטונקֿפױא
 ,רשַּה רַּתַה 60 16 ;רׂשָק 0 416 טק 6.6 ןפינקֿפױא
 ;םיִרֹוּתְפַּכַה ַחַּתִּפ 00 טתם000004 שש. 0. ןעלפענקֿפױא

 דג יֵרֹוְּטַּכ חֵּתַּפ 90 טמ טוט960 01168617 6. 7. ךיז -||
 ,דַחַי אֵטאַמ 90 םיטססע 90809מ6/ ש. 6. ןרעקֿפױא
 טרָׂש 90 סקסמ םט} 8022902108 04 6. ןצַארקֿפױא

 ,(ףסכ) םַאְל םַאְל ףֹסָא 00 8016 10809ס/ ?ַחָֹפּו
 יקֵרָה ּורֵמָה 80 0108 033 1יסעמסיטס 04 6. ןעמַארֿפױא

 ,(תיב) הֶּנַמ ורָּדס 90 809 גמ 0166סע (6 20066) !רֵעְּב
 0 וע נקי 800 ֹומ ס0101401108 ש. 6. ןרעדורֿפױא

 יַעוֲעַו ,ׁשַעְרַה יורה
 ,הָיּולְג הֶׂשָּקַּב ,ארוק-לוק םעקס81 ?הָאיִרק 0811 ?װ ףורֿפױא
 ;אֹרָק 40 1016, זאֹרָה 0 0811 טמ ש. 6. ןֿפורֿפױא

 ,לֵחְקַה יֹבַה 00 0811 40400מ0ע
 0810 טק 90 480 8 01  סנֿפורֿפױא

 הָרֹוּתַל תֹולֲעַל הָאיִרְ 906 1800 (60 6 160006/:8)
 ,(תסנכה תיבב)

 זס ףעפש טע זַהיֵרָּב רֵמָה 90 טמקס16 6. 6. ןקורֿפױא
 ,רֶחֶא לֶא דֶחֶא בֵרָק

 .ַחיִרָּב רֵמָה טס טת'010 ׁש. 6 ןעלגירֿפױא
 ,ולָּכ לֹכָא 10 080 טע (8/.) 0. 6 ןבַײרֿפױא
 זס ססנמנמטמנ0810 19 6800 ש,76 יז ןד;רֿפױא

 ?0 טמ401892064 !ּוהֲעַר םע ׁשיִא םיִרָבְדִּב אֹוּב 000
 וס 28ע00} 008- זֹוהֲעַר יֵרְבִדָל ׁשיִא ןֵבָה 6801 סג
 ,רֶתֵּסַּב תֹולּוּבְחַּת לֵּבַח 6

 (סעטשֿפױא -- 98 --

 ;הָעירק יִדְי לע הָחיִתְּפמ 9ס8ע1ת8 סקסת ,/ גנוסַײרֿפױא |
 6ק10- ;(הכמ לשנ הָחיִתְּפ סקסמנמפ (0/ 6 6080688)
 ,תּוצְצֹוּמְתִה 8102

 90 סץסמ :ַחֹהָפּו עֹרָק 00 908 0קסמ 0.6. ןסַײרֿפױא
 {0 סצץ1046 ;(הכש ַעֵקְּבַה יֵחֵתֶּפִה (0/ 00 6000698)
 ?ַחַתָּפִהְו ַעֵרְּקִה טס 06 10: סקס 6.7". ךַיז .-|| : ץֶצֹוּפְתַה
 | ,ןֹווָמִהְב ֹומֹוקְּמִמ םּוק 00 80219 טק

 ,יּורָּג 111081108 !הָתֶמָה עעסטס08108 ./' גנוציײרֿפױא
 ,תורָנ 60 11110846 :תַמָה 90 ןעסש0166 0. 6 ןציורֿפױא
 ,ןְמָאָנ ,םיִמָּת 81000ע0} ?ז46 06/- גוטכורפױא
 ,הָנּומֲא יטּה 8106 ,/ טַײקגוטכורֿפױא
 ;םהֵנ 90 ס01מ1ס19 !םִקָה 90 28180 0. 6. ןסכורֿפױא

 ,םּוק 10 1186 ש. 7. ךִיו --|
 ;רֶׁשא נםקק1תס88 ;הָמָחָנ 001010: ,/ שַינעטכורֿפױא

 ' ,העושְי 8810010
 .הָעיִרָק 9081329 סקסמ זמ םִירֿפױא
 ,הָמּוחְמ ססנמנמס110 !תֹּורְרֹועְתֶה 8611 ?. רירֿפױא
 +0 869 זת 00ז4- !רֵרֹע 60 8; טק ש. 6. ןרורֿפױא

 ,וָנֹר ,תּוׁשְגַרְתַה 010010680::6 ,/ גננוגערֿפױא
 ,וָגְרַה 90 ס40116 6. 6. ןגערֿפױא
 בֹׁשָח 90 1000 0ז* 009 טק 0. 6. ןענעכערֿפױא
 הֹתֶח ,ףֹרָּג סס 80ע806 1080900ע 6. 6 ןרַאשֿפױא
 .הֹהְׂשְו הלֲע ,ףּוצ 60 8סֹותמ טק 6 6 ןעמַיװשֿפױא
 ַחֵּפַנֲחַה .הֹבָצ 60 83061| טָק 0 ןלעװשֿפױא
 50 סס !וָנְרַה ,דערה 00 88008 שש. 6. 4 ןרעדױשֿפױא
 ,דַחַּפִמ דעֶר 0

 ,רֶרָמ טענות ע0061110ת (ע/ |-) ?מ דנַאטשֿפױא
 ,קֵקָּמַה רֵסָה 60 טםסטמע 2 6 ןפָאטשֿפױא
 (ס 1811 ש =. ךיז --||ֹוקֲהַּנ 0 26108 6. 6 ןסױטשֿפױא

 ,ביר ,הֵצָנִה סוג
 .ןרעדורֿפױא = ןעמערוטשֿפױא
 ןיספג00110'1 !הֶמּוקְּת ,הָמיֵק 1181 ,/ גנואָיַוטשֿפױא

 ,םיִחָּמַה תּנִחְת
 ,הָילַט 186 ./ גנוגײטשֿפױא
 טס 880606 :טֵמֹורְתֶה ,הלָע 60 1186 0 4 ןגַײטשֿפױא

 ,הלָע
 40 !:םָצֵיְתִה ֹומֹוקְּמִמ םּוק 60 8080 טק 0. 4 ןַייטשֿפױא

 40 {וןפס, 109016 :ֹותָנְׁשִמ םּוק 1180 200 טעמ
 | ,דֹרָמ ,םֵמֹוקְתַה
 ס0 1180 ?ץסזמ 080 4046 םיתמה תיחת ןװטשֿפױא --
 ,םיתמהמ םוק ,היחתל בוש

 {ס ּורֲחַי רֹפֶּת ,הָחַא 60 8000 טק ש 6. ןכעטשֿפױא
 ,ַחֹתָפּו בֹקָנ ע10:06 סקסת

 ;םקָה דַמֲעַה 0 ץט9 טק, 860 םַק 6 6. ןלעטשֿפױא
 ,הֹנָּב ,םֵקָה 00 ,06
 טס ץעוסא טָק 0ת8'6 088 ןרעיוא וד ןלעמשֿפױא --
 ,בשק בר בשקה

 .ןפָאטשֿפױא = ןקעטשֿפױא

 ,רַחָי

 ,דַחַי



 ןטושֿפױא

 60 עסט{? טקסת :רֹבָצ 00 2689 טמ = 6 ןסישֿפױא

 ,-לֲע ךֹפֶש
 יַחֹרָז ,הלָע 60 1186, 8םות6 0 2 ןענַײשֿפױא
 טס 0168 ;םיִרְמְסַמְּב רֵּבַח 0 2211 טק ש.  ןנָאלשֿפױא

 6ס 1008 +0/ 8 ץ288886 ֹומ 8 !ַחֹהָפּו רֹבָׁש סעסת

 90 עפגפס !ץֹבק ,ףּפָא ס 0011608 :רֵפָסְּב ׂשֵּפמַה 0016

 ,(ריחמ) הָלֲעַה (6/ 121006)

 טס סעסת 8 'ס0810688 טֿפעשעג ַא ןגָאלשֿפױא --

 .רחסמ השע

 ,הָאָלְל רֵּתַה 60 ט21:6 8 1000 ש.  ןֿפױלשֿפױא
 .ַעלָּב ס םטפ1!סיא . 4. ןעגנולשֿפױא
 ְפֵמְּב ַהתִּפ 0ס טמ1064, סמסמ 0. 6. ןסולשֿפױא

 ךַחַנְל לֵחָה 90 208 90 810116 2 8 ןעלכמשֿפױא
 .ךיו ןעכוינֿפױא = ךִיז ןקעמשֿפוא

 סס :;םילָבֲהַּב רֹׂשָה 00 1806, 46 0. 6. ןעװערונשֿפױא
 ,םיִלָבֲחַה תֶא רֵּתַה טנמ1806, ט8911מ

 .ךּוּתִח ,רּוזָנ 8119 סט? ? טַינשֿפױא
 .ַחֹתָפּו ּךֹתֶח ,רֹוָו 00 סט9 סקסת ש. 6 ןדַײנשֿפױא
 .ַחֹהָפּו רֹוָנ 0 8קונפ סקסת . 4. ןטלַאפשֿפױא

 ,דַחַי םהָר 90 8נמ088 408600/ ש. 6. ןענַאפשֿפױא

 ?ס סקסת !ַהיִרָּבַה תֶא אָצֹוה 60 טמ'מפע . 6. ןרַאפשֿפױא
 .הָהָוְרִל ַחֹהָּפ רט6

 .קָקָּפַה רַסָה 00 טמקטתפ 6 6. ןעװעטנופשֿפױא
 ,ריִׁש יִלְּב לַע הָניִגְנ 80111:10- גט 07 זמט816 ליפשֿפױא

 90 טמ- :תֹוִּּמַה רֵמָה 90 טתֶעֹוג 0 6. ןעילוּפשֿפױא
 ,םיִרֹוּתְפַּכַה ַחֵּתַּפ טט960ת

 ,(יש ילכ לענ ןגנָל לֵחְתַה 90 8166 טמ 6. 6. 4. ןליפשֿפױא
 90 ץן18} 101802161 הנותח ַא ןלופשֿפױא (8/) --
 ,המוחמ השע

 ,שֹרּפ 90 8עעס86 0. . ןסײרּפשֿפױא
 00 8קנתומק טמ,ןטננק טק, 898: טק ןעגנורּפשֿפױא

 יַעַּקַּבְהַה 00 טטע8ו ;ֹומֹוקְּמִמ ץפק

 90 !גָרֹב יִדָי לַע רֵּבַה 90 8016 ס|מ 6. ; ןֿפױרשֿפױא
 .גָרֹּבַה אֵצֹוה טמפסניסיט

 ,בֹחָּכ 90 טט1106 4סטמ 0 . ןבַײרשֿפױא
 רמאמ לש) םֵׁש 41416 !תֶבֹהְּכ 1ת8סנ1מס1ס| / טֿפירשֿפײא

 ,(רפסכ ןינע וא

 .לֵחְבַה .דֵרָחַה 60 ?נ/8מ9סת, 868:416 6. ןקערשֿפױא

 .הלָּת 60 םהתפ (/7.) ש 6. ןענעילּתֿפױא

 8זמס)}, !ץֶרָאָה ריִוָא ,םיִלָקַא 01110846 :;ַחּור 817 ח רױַא
 ,ןֹוחְרִפ .ַהיֵו 866ת68מ

 .(ןוא לש ליִנָע ס8:נומק ת לגניריױא
 .ַחֵרְסַה 00 808 ש. . ןרױײא

 !חֶא סם! 8מ! א ךיא

 ,תיִנֲח םע ׁשֶרֶּפ ט18מ ? רענַאלוא

 .רֶשְפָא .- םסעסמ8מסס 4606 יֵלֹוא

 ,= 0ס1028006 116 111 םהשס קנו 2/ע- םחרָי יַלוא
 .יָגּוו-אל רֶּפְמִמ 044 םטנמססע 4 || :ינוו-אל 046 66 'םוא
 .יָדְּכ 60/.||:-ֶּב סת !תֹודֹוא :ביִבְס 2 0004 ;קיפק ?םוא

 טגרָאזַאבמוא -- 96 --
3 

 209 00 6896 20000 8 ןצעמוא םוא ןוומש טינ --

 ,שיאל בל םיש אל ץסעפסח
 .(א תבשה םויב סג 8 5800890-048 תבש םוא --

 ,תיִנָׁש םתומ ;ביִבָס 8 0034, ע0ט060 ;06/ '"מוא

 יא ,אֹל 4014 טם- 1ם-, וומ- ןעס/ ?"סיא
 .םכַאממוא = טכַאמוא

 אל טמץק108580+, 418881608016 66/. םענעננָאמוא
 ,םיִעָנ אל ,בֹוט

 00 8110 !הָנָׁש 10 סתהתפס שש 4 ןשרעדנַאמוא

 .ןֵּקִּת ,הָנֵׁש
 ֹומְצַע תּוׁשְרִּב דמֹע 14600/0006ת9 640/. גוגנעהפָאמוא

 ,יִׁשָפִח ,םיִרָחַא תַעַדְב יּולְּת ֹוניֵאְׁש

 .תּוׁשְרַּב הָדיִמֲע 1400/0ת400206 ./ טַײקגוגנעהּפָאמוא

 ,תּורָח ,שָפֹח ,ֹומְצֵע

 ;תיִנֵׁש ׁשרֶח 40 ץוסטפמ 8823 ש 6. ןרעקַאמוא
 ,ביִבָּפִמ ׁשֹרָח 60 ןע1018ג 2064

 .גנומעברַארעבוא = גנוטעברַאמוא

 ,ןמעברַארעבוא = ןטעברַאמוא

 ;םיִרָדְמס-ֹאֹל 6180946/ // גנונעדרָאמוא
 ,הָיְבּוּבְרֶע ,לּוּבִלּב

 .קּוּבִח סזמטנ:801מ8 /  גנומערָאמוא

 .קֵּבַה 0 סזמ01806 ש. ס. ןעמערָאמוא
 ;רֶׁשי יִּתְלִּב 618802680, טת1םוע 00/ ךילטנרָאמוא

 .רֶשֹוי-אל 4180026897 ./ טַײק --||

 ;הָׁשָק .ןָבּומ אל 1000006108216 46/. ךילֿפַײרגַאבמוא
 .ןְבּומ אֹלָׁש הַמ תַנּוכְּת 10006182162688 ./ טַײק -- |

 ,/ טַײק -- || ;לָּבְנִמ יִּתְלַּב גג11:166 66 טצענערגַאבמוא
 .לָּבְנִמ ֹוניאֶׁש הַמ תַנּוכְּת גמ! 8

 6מ008041685,/ 1ת00081001806 40/ טכַארַאבמוא

 ?םסט811688- / טַײק --|| ;תַעַּדַה בּוׁשִי יִלְּב ,ריִהָו-יִא

 00ת1ט810מ

 ,תֹוריִהְז יִא 8

 .ּךֶרֵעָה לַק 14814111110809 60}. גודנטַײדַאבמוא

 8080- 66.||} טֶלְחֶמ יִבּויִח 0801046 660/} טגנידַאבמוא

 .בּויִחְּב ,טֶּלְחֶהִּב ,יאָנִּת םּוש יִלְּב 10461צ

 וירָז יּתִלְּב סןטממפצ/ טמתפממש 60/ ןֿפלָאדַאבמוא

 .תּוויָרְז-יִא ס|1ט4810688 ./ טַײק --|| ; חַלֶצֹי אֹל

 ;םֶסֶרְפְמ-אֹל .עֶדֹנ-אֹל טמ!;םסשמ 60/ טסואווַאבמוא

 // טַײק -.|| :ׁשֶנְרֶה יִלְּב תַעַד יִלְּב טנ סם( 38

 טמס0סמ8010080688 ;םּוסְרָּפ-יֵא 00142 טם!;מסשמ

 .ׁשֵּגְרַה"יִא
 / טַײק -|| :ןִיוְמֹאֹל טמ8עצמס0 40/ טנֿפָאװַאבמוא

 ,תּונְיַּדְוִה-יִא 06188 טם8עמ0

 ,תֹויָאְרִּב חָכומ אל טתמעסשס0 00/ ןזיװַאבמוא

 ,/ טַײק = ן|:ַעּונְי אֹלָׁש ןצמצמסט8016 86/ ךילגעװַאבמוא
 ,תּועָעֹונְתַה-יא .הָעּונְתיִא 1עמתגס 1119

 טמססמססעת66} 1166 !עסזמ 0816 00/) טנרָאוַאבמוא

 "נָא .לגמ יוא 8/ת (4ת) יר ןופ ורשפא גנוטיידַאכ רעד ןיא (א

 ןבגַָאוויעד



 טמעטאבמיא

 11/660018 1עסזמ / טַײק --||:ןָנָאַׁש ,וַלָׁש ,גָאֹוד ֹוניִאְׁש
 ,הָוְלַׁש ,הָנָאְריא 0896, 800טנ19צ

 / טַײק -|| :םַעַט יִלְּב 688061088 40)/ טמעטַאבמוא
 .םַעַט רמה 8

 ,תעדה בּוׁשָי יִלְּב 14002814067846 00/)  טכַארטַאבמוא
 .וָלָׁש .טקָׁש ,רעֶצ יִלְּב טמפ;סט0166 66). טבירטַאבמוא
 ןסנת4 'טַײק --||;בּוהָא אֹל 61811406 46). טבילַאבמוא
 ,בּוהָא ֹוניִאָׁש חַמ תַנּוכְּת 64

 ;םיִרָפסִב יִקְב אל טת1009ס166, טמעס86 46/ ןזעלַאבמוא
 הָעיִדְייִא 180018006 01 11081290:6 // טַײק -- ||

 .םיִרָפְסִב
 .הָאְרִנ ֹוניֵאְׁש ,הָאֹור ןיֵאְּב טממס91066 60/, טקרעמַאבמוא

 ישֶגְרְמ יִּתְלִּב
 .ׁשֵּמַּמְׁשִמ אל טמט866 06/. טצונַאבמוא

 וגממס1149060, 80011688} 1תמ- 06/ טקעלֿפַאבמוא

 ןֹייִקנ 500410882688 ,/ טַײק -- || ; רֹוהְט ,יקְג מפסט6
 ,רֹּב ,אָמָחִמ

 ,יַּב קּפַּתמִמ-אֹל טמ880187100 60/, טנידירֿפַאבמוא
 .עֶדֹונ-אֹל טמ!:מסישת 60/  טנַאקַאבמוא
 ,יָרְכָנ .רֶז 8סמ901 (21 עט --) װ רעט|נַאקַאבמוא
 יִלְּב טמאתסוסת טַײהרעטנַאקַאבמוא

 ,עֶדֹונ
 18- :תּורְּכַה-יִא טמ800212198006 ,/טֿפַאשטנַאקטבמוא
 ,הָעידי-יִא ס6

 טמססזב- זַחֹונ יִּתָלָּב 1מססמטס621629 60/ םעװקַאבמוא

 10ס0םשסת1סת06 ./טַײק .- || ;חְורְמ יִּתְלִּב 6
 ,הָהָוְרַה-יִא טטמססעמ101:080160688 ; תוחֹונ יִא

 ,טַײקמעװקַאבמוא = טַײקכ!למעװקַאבמוא
 וָלָׁש ,גָאֹוד ֹוניֵאָׁש טטמססת061266 66/. טרעמיקַאבמוא

 .הָוְלַׁש ,הָנָאָד אֹל גמסס06166020688 ./ טַײק -- || ;ןָנֲאַׁש
 ;תַעַּדַה בּוׁשי יִלְּב 140008146:806 606/ טנכערַאבמוא

 ,תּובְׁשִיְתַה-יִא 100602810018000088 ,/ טַײק -- ||
 } טַײק --|| :ירֵזְכַא תםסעס11088 66). גוצרַאהמערַאבמוא
 ,תֹויְרְזְכַא 8

 ;לָּבְנִמ אל 180082106 00/. טמיוטשַאבמוא
 ,תּומָחְמ 12468ת1964688 ./ טַײק -- ||

 רוקמה 144210106 0006 טרַא עטמוטשַאבמוא (ק) --

 ,(םילעפ לש)

 10064ת196 22191016 לקומרַא רעטמוטשַאבמוא (0.) --
 .חעיריח=יא תלמ
 ;קֵּפְקַפְמ ט6601466, 6801096:::1 00/. ןסָאלשַאבמוא

 ,קוּפקִּפ 146601810ת, 1זי680104110 / טַײק .- ||

 ,ןּותָנ אל םספ ט0800004 66/. טרעשַאבמוא
 ,בָתֶכָּב רַאָתְל ןיֵאָש 1060801:108:016 66). ךלבַײרשַאבמוא
 ןדספ8טסמ 101:1600! זמהצ םס 40 ןעורשַאבמוא

 וניִלֲע אֹבָח אפ ּ!ליִצַיְו רֹומְׁשִי םָּׁשַה 611 6181 1
 ,(דלי לענ !העָר ןיֵע ֹוּב ט לֶׁשֲת אֹל !העָר

 ,ףּולָח 608286 ?מ טַײבמוא
 ;רָמָה .ףֵלֲחַה 60 סם2משס ש. 6. ןטַײבמוא

 .(ןיד קספ) הֵּנֵׁש ןתנו6

 .600 תֹויָה

 ;םּותָמ

 עס 60ת4-

 גורלודענמוא -- 941 -=

 ;"7 ביִבָס ְךֹרָּכ ,רׁשָק 9ס 416 ע20ט3260 +. 6. ןרנ!במוא

 ,תיִנָש רֹׂשֵק 0 41

 ;דָּבְכְמדיִא .ןּוגָה-יִא 14000020 00/. גו - ,דובָּכּבמוא

 ,דֹובָבְּב עַגֹונ ,ביִלֲעַמ ס80סמּפוטס, 20ט081ש6
 ,דוו ןעקנָאלבמורַא = ןעקנָאלבמוא
 90 סטעמ 0064 486 108768 2 4. ןרעטעלבמוא

 ,לַעְלַע (ס/ 6 2000/)

 060. || ויָוְכַא 100101088 60). גִורתֹונְמחַרְּבמּוא
 ,תֹויְרְזְכַאָּב 16ע611088/9

 ,דַמְׁשַה .דֵּבַא .גֹרָה 90 1011) 4686:097 6. 6 ןעגנערבמוא
 . ,גודתוּברַּתְּבמוא = תֹוּבְרַּתְּבמוא

 אָׂשמ םַחַי 14009000/86 !לּיִמ טטם}א זמ גנַאגמוא

 ."ןיִּב ןֶּתַמּו
 ךז --| :רֹגָה .רוַא 90 310 סמ ש 6. ןעלטרַאנמוא

 ,רָזֲאְחַה .רֹוא 00 814 0468614 2 7

 ,תֹואָנ יִּתְלִּב 8ת1188 060/). סוגמוא
 תס9 90 6:/08 910188} 40 טוגמוא רַאֿפ ןעמענ טונ --

 ,דובכב העינפל ּוא הערל בשח אֹל 4846 40 6
 ,לּויִמ זט9161מ0 800ט9 ,/ גנואווגמוא
 (0 טסמפטס ולַיַמ 90 יטפן 280000 0 4 ןַיונמוא

 90 2806 18161000180, 8880601806 שנפם, ;גֵהַנְתֶה

 ,"םִע םֵחֵיְב היה 660 ס0נמקּפמִצ טט198

 .ןיִמָאַהְל הָׁשֶק .ןָּמֶאֶמ יִּתְלַּב 10:601016 06/. ךילביולנמוא
 ֹוניֵאְׁש טמ061106109 140ע6001008 060/. גְובְיַילגמוא

 טמקס1וטס;,/ 1886061 ?ש רע - || ;ןּומַא רַפָח ,ןיִמָאַמ
 ,רָפֹוּכ

 ,רעגנבוולגמוא = רעביולנמוא

 ,הָוְׁש יִּתְלִּב טתסס008) 06/ ךַײלנמוא

 ןֹוסֶא ,דיִא 006;108/0 (22 |-) ת קולנמוא
 הָרָצ ,עַנֶּפ
 ,ב5ּ ןובאדל ט70:90280619 קולגנוא םוצ --

 טת?02816?01, טתמגץמקצ; טמ- 06/- ךילקולגמוא

 1מ1810- ./ טַײק .-|| ;לֶלְמֶא ,עַנָּפ לֶׁש ,דיִא לֶׁש ןגס1צ
 ,לָּוַמ רֶסֹח ?ט6

 טת101004806 זמפמ (2/ ע2--) ?ח רעכװלק!לגמוא

 ,לָלֶמֶא ׁשיִא ,לוַמ ֹול ןיֵאָש ׁשיִא
 ,ףֵלַחְתִּנֶׁש .הָּנַתְִׁנְׁש 002280640 06/ טשרעדנַאעגמוא
 ,הָביֵבְס .בֵּמֵמ םטנייסטמס1מ08) סתטנעסתפ ,ץ' גנובעגמוא

 ,הָרְבָח .הֶָביִבְס סתטגניסמזמסמפ (/44.) !שָרְנמ
 .רַעַב .ליִּכְׁשַמאַל טמ66008466 66/. טעדלובעגמוא
 .ףֵּקַה ,בֹבֶס 90 8טניעסטת04 ש 6 ןבענמוא
 ט2ת1261664 :ולָאְׁש אֹלְל טמ28466 40/. ןסעבעגמוא

 .אורק-אל

 ,לֹכָא יִלְּב שסםסט9 םפטנתפי 68960 466 ןסעגעגמוא

 יִלְב ונ90ם009 ם8טותק קע2ץס40 0606 טנװַאדעגמוא
 | ,לֵלַּפְהה

 -יִא .םִיַּפַא רֶצק .ַחּור רֶצֹק 1מק8010466 ,/ דלודעגמוא
 .תּונָלְבַמ

 יָמְחְמ ,םִיָפָא רַצָק ,ָהּור רַצָק זעמק801086 04/. גידלודעגמוא
 ,תּונָלְבַס



 ךולקנעדעגמוא

 ֹורְכָו דַבָא רַבְּכֶׁש 1נגמסנמס1181 06/. ךילקנעדעגמוא
 יט16מ 6606. || :ץּוחָר-אֹל טמיט98מ06 66 ןשַאװעגמוא
 ,םִיַדָי תַליִטְנ יֵלְּב סוג 1814 רט88106 926 8

 ;קֶּפֶסֶמ ,יֵרְב-אֹל טנגסס1081ת, 600240+ט1 460//, סווועגמוא
 ,תּוקָּפְס טמס6198109צ , 600211010688 ./ טַײק -- ||

 -אל טמטפט81 46/ ךילניוװעגמוא ,ךולטנַײװעגמוא
 ,תּוהיִכְׁש-יִא / טַײק --|| ;הָלֶפָנ ,יוצמ-אל .ליִנָר-"אֹל ַחיִכָׁש

 ַּתַמְהַמְתִה יִלְּב טט108009 66183 606. טמַאזענמיא
 איִרְבַמ אל טמיטמס1080106 46/. טנוזענמוא

 תַחַק יִלְּב טט19ג009 1841 10806 60/. סנגעזענמוא

 .הָדירְּפַה חַכְרִּ
 טט1906 ;תֹואָר יִלְּב רט19סט6 866188 066. ןעזעגמוא

 ,תֹואָרֲח יִלְּב 2128 9060

 דֶנָנ .קֹהַּב אֹל 1116881, טמ!8ש?} 46} ךילצעזענמוא

 ,קח תַיָטָה 1116881197 / טמ186110688 טַײק .- || ;קֹחַה

 .קח ףֶלֵס
 ;בֹׁשֲח יִלְּב טס19ג006 ?מותותפ 000 טכַארטענמוא

 ,דָּתַעָתִה יִלְּב טטתץעצס4
 181081088, ט01819מ1ט1, םספ 1סצ81 60/ ַײרטענמוא

 ,הָריִנְּב 1810210882088 ,/ טֿפַאש .- ,טַײק --|| ;דֵגֹוּב ,בֵזֹוּכ
 ,ריִהָמ אל :םָׁשֶנֶמ ,םַּנ סןטזמֿפץע 00} טרעפמולענמוא

 (א .הָּפְרִנ
 ,ׁשּגְרֶמ יִּתְלְּב םספ 1619 66/. טלַיֿפעגמוא
 ,בֹורָק .ְךֶרָעְּב םטסג, םספע!7 606 רעֿפעגמוא

 .אָכְּפִא .ּדֶפֶהָל סם 686 ססתסעהצצ 066 טרעקענמוא

 אֹלָׁש ,ׁשיִא הָוק אֹל רֶׁשֲא טמסצמס06066 60. טכירענמוא
 טתסצ/000601צ, 060. || :יִמֹאְתִּפ ,תַעַּדַה לע; םֶדֹוק הָלָע

 ר

 ,םֹאְתִּפ ,תַעַּדַה-חַמיִהְּב גילט 8

 טמסצק609601צ, טמפיט8ע08 6606. טיײהרעטבורעגמוא
 ,םֹאְתִּפ ,תעַּדַה-חַסיֵהְּב

 טתומ?סמ- :ןֹוצָר יִלְּב טמושנומפוצ 000 ןרענמוא
 .גָגֹוׁשְּב 4108211צ

 טמ;ופמ?ססט5} טתמןט89, שנעסמק 00/ טכערעגמוא

 .לּוַט .קיּדַצ-אֹל
 ,לָוָט ,רֶשי-אל 1מןט86106 ,/ טַײקניטכערעגמוא
 ,הָעיִנְמ יִלְּב טט40186ט066 40}. טרעטשעגמוא
 ,יגוו-אל טםסטסמ, 046 46/ רָארנמיא

 ,הָבֹוטייּופְּכ טמעע8901ט1 00. רַאבקנַאדמוא
 תגס1011688 660/. גימערַאברעדמוא ,גידמערַאברעדמוא

 .יָרָזְכַא ,םיִמֲחַר יִלְּב
 || :ׁשיִא הָוִה אֹל רֶׁשֲא טמסצמס0966 60/ טרַאװרעדמוא

 .םֹאְתִּפ טתפרע8ע08 40

 .רָאֹבְי אֹלָׁש 18081108מ16 46/  ךילרעלקרעדמוא
 .בֹוּבִס הֶבָּפַה סטעםומש עג ו!!רדמוא

 ?טזמומק 800ט6 /' ננואיַורדמוא

 .(ץיראה) בּוּבמ 110

 6ס ?טצמ שי 7 ְךױ -ן:בֵּבַס .בֹבֶמ 90 ?טזמ ןעַירדמוא

 (ץיאה) בבֶס 90 ץסטס106 (4600ו.) :בֹבְט 8006

 ,הָבָּסַה
 ד ז *

 16- (0609ו-)

 ,לנֿפ ?ךַאװש גידעקניה 1610106012 .ד ןוֿפ רשֿפא וא

 .שנעמ רעטרעפמולעגמוא ןַא 64

 ןצעזמוא -- 98 --

 ,םע ,םאָל ח81ו0ת (2? תומוא) / המוא
 קַּבַח סס 6100:806 שש. 6 ןולַאהמוא

 סַע .-+םס )08 80/04 ./ תילֲאֹרׂשִיַה המוא
 ,לֵאָרְׂשִי

 .=- "םפ?וסמ 220 1020046/ 28/108 / ןוׁשָלְו המוא

 ;ם רֶה ,ְךֹפָה ,לֵּפַה 8ס ססעגעסיוא ש. 6. ןרעגלַאװמוא

 ?ס 06 םסזנס- !ץֹופָנ הָיָה פס 116 8016 = 7. ךיז = ||
 ,הָחּונְמ םֹוקְמ יִלְב היה 8

 ש. ?. ךיז--|:ללָּנ 0 עס1} סטסע ש 6. ןעילַאװמוא
 ,לֶלָּגִה

 עֹמְנ ,םִמֹוש 40 יט8מ0ס/ 800ט9 0 4 ןרעדנַאװמוא

 ,םֹוקָמָל םֹוקָּמִמ
 60 סצסע?טעמ} טק8069} סטס19מעסיש ש.  ןֿפרַאװמוא

 ,ךֹמָה ,לֵּפַה

 ,רַעַּב ,דֶּמִל-אֹל 194סעפתפ 66. גודנסווומוא
 ,תּורּוּב ,תּורֲעַּב 1280/8006 7 טוװהנסווומוא

 ,רֹרָנ 60 יט8406ש, ץס8נג 80009 4 ְךִיו ןעווומוא

 ,דְָו עֶנ ּףֹולָה
 60 !ביִבָס ְךֹרֶּכ 60 יסומה עסטמ8 ש 4 ןעלקווומוא

 .ׁשֶדֶחֶמ (דליל לֵּתַה 8טס8086 8021
 800- !יואר-אל ,ןּונָה-אֹל טמוטסצפמצ 46. גודֹרַווומוא

 טמיאסנ9מ10088 ./ טַײק -- || ; בָעתֶמ ,םּואָמ תומ6
 ,(א הָבָעֹוּת 8001מ1084100 !רקי-אל

 יִדָדְצ ְּךֶרֵֶּד ססטמסהססט9 טטפ} (2/ | --) +ח געוומוא

 "ןס 28010ת8 03 ?םס יטס2164/ ע? םֹלֹועָה תומוא
8 186 = . 

 ,טָארָאבָא = ץיאזמוא

 0 8004 סו 6 8ס2נסמ סטסנשיזמסעס שש. 4 ןפוומוא
 ,םֹוקָמ לֶכְּב ׂשָּפַח ,ׁשֵּקַּב

 ,/ טַײק -- ||:ַחּוטָב אֹל טמ821ס, 14860ט16 40}. רעכיזמוא
 ,הָחָמְבדיִא 18866ט11ל7

 ,םָּנִח 8618 1/06, 166 01 682/06 600. טסיױמוא

 ם8סט190ט8, 60/ || :אָוָּׁטִל ,קירָל זמ טפגמ }ןֶגֵמ ,םּנִחִּב
 .קיִר ע91מ !םֶֶנִחִּב ןּותָּנַה 6

 ,קירל העיני 18004 {מ טפומ טעברַא עטמוזמוא --

 ,חשוע וניאו לכוא 8 ןנ888196 רעמע רעטסוזמוא ןַא --
 ןת צפנת, 90 םס ץטנק086 000 טשינמוא-טסיזמוא

 ,רֶבָד אֹל לַע 109 םס 108808 ּוםָּנִחַל

 ןּותָּנַה םעפטט19008, 106 01 008/86 44. גיטסיזמוא

 .םֶּגְֶּב
 0 8811 ?סטמ6, סו1סט10ת2618246 = 6. ןעלנעזמוא

 ,ביִבָס ביִבָס הָּיִנֲאְב הֹחָׂש
 1008 ?ספס8 0 ז. ְךיז ןעזמוא

 ויָרָחַאְמ טֵּבַה .ןֵנֹוּבְתַה ,לֵּכַּתְסַה
 ;רַחַא רֶדֵמְּב ְּךֹרֶע 90 עט? 0146162017 0 6. ןצעזמוא
 0 םט? 1מסס 820980/ 8680 :הָנָש 00 76

 וס 1004 800ט0

 -טוא - הגעות טרָאװ סָאד ןצעזרעביא ןנעלֿפ םידמלמ (א

 .טייקג'דויוו



 ןַהֹמּוא

 עס 1846 סםס?מס/ 2. ז- ךןוז --|| :רָחַא םֹוקָמְּב בֵׁשֹוה

 .רֲחַא םֹוקָמְּב בֵׁשֵי 6

 ,דֶמֶה"יִא ,ןֹוצָריֵא 01818ט701, 41871688ט06 ?ת ןחמוא

 ,הֶביֵא
 40 61080ע860 ןצעמוא ףיוא ןהמוא ןַא ןֿפרַאװ --

 ,שיאל ותבהאמ רזח סתס'8 18001 1014 8 ץ01808
 ,שיאב םאמ

 90 088086 8'000 8יזמסם/8 ש ?. ְךז ןָאטמוא

 ,ויָתֹולְמִׂש ףֵקֲחַה
 ,הֹבָו הֹּכ וָזַּפ .דֹקְר 90 42006 2800ט9 ? 4 ןצנַאטמוא
 .ןיִפיִלֲח ,הָפיֵלֲח ,הָרּומְּת 6806 ?8 שיוטמוא
 .ףֵלֲהַה ,רֵמָה ס 6020מ46 שש. 6. ןשיוטמוא
 ,בֶבָר םֶתָּכ 0109 ם8ֹופומ/ 8009 4 לרעדווטמוא

 | .(א לּומְּפ ץֶמֶׁש
 409 90 ...ףױא ןלַאֿפ לרעדווטמוא ןווק ןזָאפ טונ --

 8110 10 6889 6םס 81128168/ 2161018מ טמסמ...
 | .=ב לוסּפ ץימש ליטהל חינה אֹל

 90 ס8נעצ} ?עסנמ 0תס ץ1806 40 2 . ןגָארטמוא
 00 םס ש. ז- ךיו -|| :םֹוקָמְּל םֹוקָּמִמ אֹׂשָנ 80019861
 ,אׂשָנו ךֹולֲה 6218 8004

 !הָּנַהְו הֶּנַה ׁשֵרֶּג 00 6176 20009 ש. 6. ןֿבַײרטמוא
 ,דָנְו עֶנ היָה ,טָמֹוׁש 90 עסטס 80009 שש. ?. ְךִי --||

 ,ןבַײרטמורַא = ןגָאימוא
 .ענשימּוא == ןטסומוא

 ךִיז -|| ;-ָל םֹוקָמ הֹׂשֲע 0 ם1806 ש. 6. ןעשטשעימוא
 | ,םֹוקָמ יַד ֹול אֹצִמ 00 826 2 1806 2 25

 ,הָנָיַכְּב 10968010081/7, ץטנמס8ס61} 000  ענשומוא
 ,(ב דיִזֵמְּב

 ןיי'סט610406 ?ת רֹובַּכמוא

 .דֹובָּכַה תַתיִתְּפ
 61/00- !הָציר .הָצּורְמ ?טממנמש 8006 ?ט ףיולמוא

 ,(םדה לשנ הָפּוקְּת ,בּוּבִס 189108 (0/' 206 81006)

 90 ֹוהָנהְו הֶּנַה ץור 90 עטמ 20009 0 4 ןֿפױלמוא
 ,(םד) ףֹקָנ ,בֹבָס 011:611406 (27006)

 ,םיַעָנדאל 41880608016 86/. בילמוא
 ;רַחַא רֶדמְּב ְךֹרֶע 90 ןגפ 6:86:08917 0 6. ןגולמוא

 00 עט9 8 ץס180מ ;ביִבָּפִמ ַחיִנַה 90 ןע7 תטסט+
 ,הָצָרָא ׁשיִא לֵּפַה 040 ןג1פ 6

 ,תּופָלַעְתַה םושססמ / טכַאממוא

 ,ףלעתה 90 8ישססמ, 18189 טכַאממוא ןוא ןלַאֿפ --

 ,דֹובָּכיֵא 618:6806014

 ,ׁשְדֶחַמ הֹׂשָע 90 10846 ס0ט04, 2106 0 6 ןכַאממוא

 ,הָּנִהְו הָנֲה דֹעֶצ 00 תגהנסמ 0009 0 4 ןרִושרַאממוא

 .ְךֵלַהְתִה
 ,ךולנעממוא = ךַאלגוממוא
 יִא 66. || !יִרְׁשִפֶא יִא 11/0881016 46/  ךולגעממוא

 ,תּורָׁשְפָאייַא 1ממס88101118 ./ טַײק -- || ; רֶׁשְּפֶא

 ,ןורסח ַא ,םומ ַא 4006 ,ד ןוֿפ ןייז ּוצ סיוא טעז סע (א

 ,610/51016 ,מ (ב

-=- 69 -- 

| 

| 

 ןילדַײמרַאפמוא

 !וְּכַא טײט96) ם8נס8נֹושג (עק |-) 8 שנעממוא

 . ,הָׂשָ ׁשיִא
 ןממטנמהמ, םעט?8), ט8נטפעסוג8 66/ ךילשנעממוא

 זםמטזמגמנפצ 2281 /  טַײק --|| :הָׁשָק ,יִרָוְכַא

 ,בָּל"יֵׁשְק ,תּויְרָנְכַא
 811188ת, 100082ת10, 612108- (2} םיִנָמוא) ;מ ןמוא

 . = תנפת

 ,ריִחָמ ןָמּוא ס1סשסז ס018168װג988 ?מ דַי ןמוא
 ,/ טַײק --||:יִעְבִט יִּתְלַּב טמת8סטע81 66/ ךילריטַאנמוא

 ,תּויֲעְבִט"יִא וגמתפסטס,(8

 .=-918046} 01914 ,/ תונמוא
 לַע {0ע ם09מ/ת08) ?0+ םס 108504 000 טשיונמוא

 רָבָד אֹל
 ,בָצָע 111 םטזמסז,/ 8802085 4100/8 ?8 !טעמוא

 ,תּובְצַע
 ,(טרָאװטַײצ א ךָאנ םוא =?טעמוא

 ,םֹוקָמ לֶכְּב סטסנץרטמסעס 006. םוטעמוא
 ,בּוצָע 11/-תטנמ0160, 8864, 8100ז07 06/ גיטעמוא

 טַײק -- |;טַעְמ בּוצָש גי80ג6/ 886 66/. ךיל --|| :םּונָע
 ,תּובְצַע 111 ןטטנמסז/ 8800688. 41001014688 /

 הֵּגֵׁש 0 6826 6 6 ןרעדנעמוא
 בַצֵמ םטעגסז, 01800810108 ?ת רעמוא

 .ׁשֶפָּנַה
 00 06 ןמ 8 2286 םט- רטמוא ןמכעלש ַא ןוא ןַײז --
 ,בוצע היה 1001, 90 06 ומ 0ת8'6 זמטזמקפ

 60 06 ומ 28 8004 תטזמס! רעמוא ןמוג ַא ןוא ןַײז --

 | ,בל בוטו חמש היה
 ;ףֹוס ֹול ןיֵאָׁש 60601688, 12112196 00/ ךילדנעמוא

 ,ףֹוס-ןיֵא סמ010882688, 1מ11ת:ו / טַײק -- ||
 88- ./ טַײק -- || :רֶׁשֶו יִּתְלִּב 618102689 44/. ךולרעמוא

 ,רָׁשֹי-יִא סמס8?ש

 .לפָנ 90 3811, ?טנממ1ס ש 4 ןלַאֿפמוא
 םֵלָש ֹוניֵאָׁש ;הָלֹוח 1מ01800806, טמיקס11 66/  סַאפמוא

 ,ֹופֹונְּב

 ןזמ- !ןוגָה"אל ,הָאנ-אֹל טמסס66010188 66 גיסאפמוא
 1גקציסקנ169ש, ./  טַײק --||:ןֹוכָנ אל עשסמסנ, ט9+
 ,הָאָנ אל ךֶרֶּד .טג118

 ;יִאְרֲחַא-אל 1עעס8קסת81216 66/. ךילטרָאװטנַארַאֿפמוא
 ,תֹויְרֲחַאדיִא 1ע:ס8קסמ8101119 ./ טַײק --||

 יִאָׁש לָּכֲעַי אֵלָׁש 100186811016 40/ ךילַײדרַאֿפמוא
 לֹוּכֲע-יֵא 1801868010116+ // טַײק --|| :ָּכַעָל רֶׁשְפֶא
 ,(הלחמ) לּוּכֶע-יִא 10012:689100 ;(לכאמ לש

 ,ױנָּפ ,אּוׂשָנ אֹל טממ8/11660 06// טַארוװדרַאֿפמוא
 } טַײק -| :רֶהְונ-אֹל 08ע/61088 460/. גוטכיזרָאֿפמוא
 ,תּוריִהְז-יִא 0068

 ,םיִנָּפ אָׂשֹונ ֹוניֵאָׁש 1זמקפ1018) 80/. שיאיָוטרַאֿפמוא

 ,םיִנָּפ חַאיִשְנ-יִא 1ממ219181197 ./ טַײק --|| : יִדָדְצדיֶא
 ,תֹויַדָדְצ-יא

 טמפטס108216, 106ש118016 46/ ךולדַײמרַאֿפמוא

 ּונָּמִמ טֶלֶּמֲה רֶׁשְּפא יִאָׁש .יִחְרְכָה

 דַמֲעַמ ,ַחּורְה



 ךולגעמרַאֿפמוא

 ןהטומק תס ?סע98מס, קסס{ 46/}. ךולנעמרַאֿפמוא

 / טַײק -| :ןֵּכְסִמ .יִנָע ,שּוכָר ֹול ןיֵאָׁש ,דיִמָא יִתָלִּב
 ,תֹויָנֲע ,ׁשּוכְר רֶסֹה ט8ם0 01 101?טמ6, ץסטסנ?צ

 ,תּונָּכְמִמ

 00 1106 8000 118761 2 4 ןרָאֿפמוא

 ,הָּנַהָו הָּנִה
 .רֵּפַבְל ןיִאָׁש טממּפ;4028016 660/ ךילַײצרַאֿפמוא

 וגת19611181016, 1מססזמ- 46/ ךילדנעטשיַאֿפמוא
 / סַײק --|| ;גיִׂשַהְּל ֹוא ןיִבֶהְל רֶׁשְפָא יאָׁש עס ס6
 תַנּוכְּת טמנמפס11181מ11107 1800 זמקסמ6881מ11ו9

 גָשֲהלּ ןיִבָהֶל רֶׁשפֶ יִאָׁש רב
 וניֵאָׁש 1תמקט66ת+, 8881061088 66)}. טמעשרַאֿפמוא

 ןזחמט646006, 882061688- ./ טַײק --|| :תֶׁשֹּב עדֹוי
 ,הָּפְצֶח ,תֶׁשֹּב-יִא 88

 רַפָח ט48016, ט014, 180808216 060)  גיאָיוֿפמוא

 טמםטנוופש! טת1190088 1ם8- תם טַײק --|| :ןֹורְׁשִּכ

 ,ןֹורְׁשָּכ-רֶסֶח ס8װפס19ש

 ,קִיְדְמייִא טממקטמס9081) 1264800 60 ךילטקנופמוא

 -יֵא .קּויָדיִא טמקטתססט21/0} / טַײק -|| :ןְקָיַד-יִא
 ,תּונֲהְיַד

 ךַלֹוה 90 1680 0 ס8ץװש 80000 ש 6. ןרִיֿפמוא

 .םֹוקָמָל םֹוקָּמִמ
 ?ס ּוביִבָּפִמ עֹמְנ 90 ץוהתֹל 20020 2 6 ןצנַאלֿפמּוא

 ,ׁשֶדֶחַמ ַעֹטְנ יסמ18מ9

 66/. נו -|| :םיִנְּב טסעמנומ :תֶפֹנִמ 9110 / טַײלֿפמוא
 1011 04 ץסעצמומ :עֶרצִמ םסטעטצ !ףָנְטִמ 109מש

 ,םיִנְּכ אֵלְמ
 .ףֵפֹיע ,ףּוע 60 +ןצ 80009 ש 4 ןעולֿפמוא

 ,ביִבָּקִמ ַעלָק 00 900186 700340 2 6. ןטכעלֿפמוא

 אל ,תּועָר ֹוא תּודיִדָי רַמֲח טמ1מ8 460/ ךילטנַײרֿפמוא
 ,תּועָרייִא ,תּודיִדְיייִא מאומסתס88 ,/ טַײק --||  ;ַעֵרֶכ

 ,גָיִמ ,רֵדָנ 6086, 16000} 6ת0108ט16 ./ גנומַאצמוא
 ,הָכּוׂשְמ

 ?ס 11608:6 ץסטמס,16006, 6801080 6. 6. ןעמַאצמוא

 .יָל גָיְס הֹׂשֲע ,ףֹּקִה .רֶדָג
 018ל180, 101811284, 1868 01 ס0ת- 4 ןעיורטוצמוא
 ,ןֹוחָּטְּב רֶמֹה ,ןּומָא-יא 6

 ;המהִו  ,ןֹויִּקְנ-יֵא טמס1682110088, 1198 / טכוצמוא
 תֶא בֶהֹוא ֹוניאְׁש םָדָא טס180 סז* 111מ7 מס180 ( 74-)
 ,תּויקְּנַה

 ֹניֵאְׁש 6159602060006, 6188841811664 60// ןדירֿפוצמוא

 618- ,/ טַײק - טַײה - || קּפַּתְמִמ ֹוניִאָׁש ,ןֹוצְר טבֶׁש
 ,תּוקְּפַּתְסִה-יִא ,ןֹוצָר תעַיְבְׂשיִא 6068

 ונְדֹוע ,לָׁשָב יִּתְלֹּב טתניומס, 1ננזמ89016 60/) גיטַײצמוא

 טת;1מסמס8} ,/ טַײק .- ||  ֹוּתַעדאֹלְּב ענסג16?8 ;רָסֹב
 ,(ירפ לש) לּוׁשְב-יִא 1עםזמ8?טעיופצ

 | !ְּךֶלְכְלְמ ,יִקָניֵא טמס168ת, 109מ7 06/}. גוטכוצמוא

 .הָמָהְז .ןֹויִקנ-יִא ,/ טַײק -
 ,הַמָּפִה ,דֹבָא 00 קסנ18מ 6 4. ןעמוקמוא

 עסָנ

 ןלעטשמֹוא -- 80 --

 .ןֶּדְבַא טס18מ19 4 שינעמוקמוא
 ,הבָו הֹּכ טֵּבַה פסס 1004 8009 4 ;. ךוז ןקוקמוא
 .ךיז ןדוולקרעבוא = ְךיז ןדוולקמוא
 .הָביִׁש עססטנמ ?2 רעקמוא
 :ויָנָּפ לע ְּךֹפָה 60 טװ80 !בֵּסַה 0 לטעת ש. 4 ןרעקמוא

 ובּוׁש 0 ע66ט14 שש. . ךוז - ||;ביִׁשָה 0 עססטמ
 .-ל ְּךֵפֶהָה 00 טטײת 0

 ,גנמנןלֿפמוא = גוטיורקמוא
 .םֹוקָמָל םֹוקָּמִמ לֹהָו 0 סעסספ 8209 ש 6. ןכירקמוא
 618- !הָחּונְמ רָסֹח 61800169006, ט01089 / ורמוא

 רֶׁשֲא ׁשיִא 16891088 ץס808 ( //0,) :הָמּוהְמ שט;סס6
 .ַחּונָי אֹל

 רֶׁשֲא ,טְקָׁשִי אֹל רֶׁשֲא טמסט169, 16891688 00. גואורמוא
 ,הָחּונְמ-יִא 10841088008 ./ טַײק -- || :ַחּונָי אֹל

 "0 881ו8 884 6060מ" תס 000 הֶׂשֹועְו רמֹוא
 ףָכֵּת 800201 8910 ?םבמ 4026, 1101066180617

 .(הרימאה רחא ףכת האבה הישעה לע רמאנ) דִיִמּו

 ,םֹוקְמִל םֹוקָּמִמ קַּתַה .עָנַה 60 זמסטס 809 ׁש. 4. ןקורמוא
 ,םיִנֹוׁש תֹומֹוקְמִל ַעֹסָנ 90 ?;פשס} פעסטמ6 2 4. ןזַײרמוא

 --|| :רֹוהָמ-אֹל ,אָמָמ טמס168מ, 1זממטעיס 06). ןיורמוא
 הָרָהְמ-יִא ,הָאְמֶמ טטתס168מ0088) 1זמקטצופץ ./ טַײק

 ,ןעלגנורמורַא = ןעלגנורמוא

 .הָלְוַע ,ןָוָא טטסמ9 ומןט89106 2 טכערמוא
 ,קרצ אל ,הנש ,העה 90 26 טעסמי טכערמוא ןבָאה --

 הֹחְׂש 90 םיטוצמ ס/* 11086 800ט9 ש 4 ןעמווושמוא

 ,הָּנַהָו הֶּנַה
 .הָּנַהְו הֶּנִד ףֵהַר 00 םסטס+ 800ט9 2 4 ןבעוושמוא

 ,םּת ,תּומיִמְּת 1תמס06006 ./ דלושמוא

 ּומ- / טַײק --||:םָּת ,םיִמָּת זממסססמפ 66. גודלושמוא
 ,םּה ,תּומיִמְּת 6

 ,בָצֵמ ,דָמַעַמ סנעסטנמ898006 (2/ | --) עם רדנַאטשמוא

 ןְָנָע
 84טסע (.) (ע1 רעטרעוו -) מ טרָאװװדנַאטשמוא

 ,לַעֹּפַה רַאֹּת

 ידי לַע הֶלֶּמַה 8000118 4סשמ / גנוסיוטשמוא
 לשנ לּוטְּב ץ0ט61881 !(קוח לש לּוטַּב ץסמס81 !הָחיִגְנ
 ,(ןיד קסמ

 ;הָחיִגְנ יֵרְי לע לָּפַה 90 1:4000 60יטמ 4. ןסיוטשמוא
 ,(ןיד קספ) לֵּטַּב 90 1606186 (קוח) לָּטַּב טס 100081

 ןוא גנוועױודַאב ןוֿפ קירדסױא) 106  טגָאזעג םנייטשמוא

 (א!הָהֲא 8188 (גנוכַאמרעטנורַא

 ראחם80 18 !טגָאעג םנוומשמוא ,שנעמ רעד זוא סָאװ --

 ! םראה אוה המ ,ההא עמּפת! 81

 יט 80 116 מסיט8 !םוווו רע סָאװ ,טנָאזעג םנווטשמוא --

 ,הטעמ ךא ותעידי 18 206 גמטסמ

 ,ןלעטשרעבוא = ןלעטשמוא

 -עג םנייטשיג ,טגָאועג םגייט שימ : ךיוא (א
 ,טגָאזעג םנייטשימ רעטנוא גנוקרעמנָא ,ז ,טגָאו



 ךילברעטשמוא

 ;יִהְצִנ ,תֶוָמ-לַא ןֶּב {מזמסע981 44/ ךולברעטשמוא
 ,תּויָחְצִנ ,תָוָמ-לַא 1נמתגסע98119צ ./ טַיײק -- ||

 .ןמנשרעבוא = ןטישמוא

 'םיִנֹוׁש תֹומֹוקְמִל ַח לֶׁש 90 8024 0009 ? 4. ןקישמוא
 םֹוקָּמִמ םּוׁש ,ַעּונ טס זיפנמס16 8004 ךִיז ןעיַאילשמוא

 ,םֹוקָמִל
 םֹוקָּמִמ ְךֹׁשֶמ .בֹהָס 60 6:88 20009 ש 4. ןפעלשמוא

 םּוׁש .ַעּנ 90 ע818016 8009 ש .?  ְךיז -.||;םֹוקָמֶל

 ,םֹוקָמִל םֹוקָפִמ
 / טַײק --|| ;קיִזַמ ֹוניאָׁש ןג8עעמ1058 46/. ךילדעשמוא

 .קיִזַמ ֹוניֵאָׁש הַמ תַנּוכְּת םסי''(((88

 .ןענַאּפשרעבוא = ןענַאפשמוא

 .דקָר 90 ןטזממ שש 4. ןעגנורפשמוא
 ךֶרָדדיִא 0246 תנהממסנפ 166 ת088 ./ תֹוּברַּתמּוא

 ,םַג .יִסּוּמִנ יִּתְלָּב גנמקס1196, 166 0// || ; תֹוּמַּנ

 .-| 20 6000. ןוא
 .יִרֵגְנּוד 11טמ28נ188 (2/ | -) ?מ רַאגנוא
 .ירֵננּוה ,הָירַגְנּוה לֶש 11טמ89נ188 00/. שירַאגנוא
 ,הָיַרַגנּוה 11טת02/ עי ןרַאגנוא
 ןיא ןענַיֿפעג ןעמ סעוו ץעווצ םעד טימ לעטרעוו -ָאַמ -גוא

 ,-מוא טימ גנודניבראֿפ
 .ונָמְצַע סט861068 ;ּונָל .ּונָתֹוא וג8 זיס. 264. ֹונֹוא

 יץְרָא

 יר ע-- ס08.גֹונְּלִׁש סטז (עזע--) עזסא. 2059 רעזנוא
 ,ּונָּלְׁש סוגזפ (ע.ע--) ס--וע--
 רעזייה ערעזנוא } ונתיב סט 0086 ןיוה רעזנוא --
 .וניתב סג/ 68
 ןיא יז ;אוה ונל תס 18 סטז8 רערעזנוא ןיא רע --
 סרעזנוא ןיא סאד ;איח ונל 886 18 סטז8 ערעזנוא
 ,תאז ונל 1818 18 סע
 .ונתאמ דחא 0מ6 01 08 רענייא רערעזנוא --
 .ונממ השלש 18/66 01 ט8 ַערעזנוא יירד ---

 {0ע 1ונְרּובֲעַּב {0 סטז 8816--ןופ 660 ןגעווטרעזנוא
 יּונְּדִאְמ סטז קםז6

 (ע - סָאד .ע - יד ,רע -- רעד ) עניסיא 0054. גורעזנוא

 ּונָלֶׁש סי
 ,הֶּטַמְל טס1סיא 466. ןטנוא
 ;תַחַּת טת06/ 262640מ, 0610 216 'רעטנוא

 ,בֶרֵקְּב ,ןיֵּב טסס0ססמ, םזמסמק

 רָּכאָה ,דָבֲעָה טמּפטס} 1804 (04 6009) זה !רעטנוא

 ,(םיפלקב)

 .הָנְׁשֹמ ,יִנָׁש טם06/- :תַחַּת טם00/ ;ע6/ "רעטנוא
 םֹקְמ ק18406 26מ/40 2 8906 28 ןןוויוא-רעטנוא

 ססזממפמ}צ 8190/מ2 2601ת0 מס :;רּונַּתַה יֵרֹוחֲאֵמ
 ייֵרֹוחֲאַמ םיִבְׁשֹוּיַה םיִעֵר תַּבִמְמ 8006 1מ 8 םעגפסיטס
 ,ׁשֶרְדּמַה תיִכְּב רּוּנַּמַה

 40 םטנזש 0/ טז26 8 ק0180ת4 0 6 ןלַײארעטנוא

 900 םטעצנץ; 26 גם ש. ?. ךײ -| וׁשֲחֶה .ׁשיִאְּב ץֵאָה
 יוַפְהַה 8 םטזזש

 ת00-60ת110188108648 04166 ?4 רעציֿפָא-רעטנוא

 ,הָרֶׂשֲע רֵׂש ססעקס1:84 ;םִיַתאְמ-  הנְׁשִמ

 קער-רעטנוא -- 441 =

 60 8ֹותפ 1000806017 מס ש 8 ןעקמַאברעטנוא
 60 ;'םַאבי הֶרָבֲהַה לַע רֹוָחְו ריִׁש 87118216 "28"
 ןעקמַאבוצ == ;ןֹמִר ,ׁשחָל םגט900/, תגטעזמטי

 0 888600, 987 ץצס8 90 6 4 ןעװעסַאברעטנוא
 רֶׁשָ לֶכָל ןֵה רֹמֶא םָּכְכַה סטסעע9מומש 0מםס 89צ8פ
 ,שיא רָמאֹי

 .תַחַּתִמ דֹנָּב סס 0ט110 טת06/ ש. 6  ןעיוברעטנוא

 ,הָּטִמְלִמ לֹפְּכ 00 0606 .טם06/ . 6. ןגייברעטנוא

 {0ס 116 ט466/ 2146 ט206/- 6. ןדניברעטנוא

 = ר = =

 ,תֹוצֹונ לֶׁש עֶצֵמ 0808067066 מ טעברעטנוא
 :ַעֶצַר 60 ץט? 2664148 0066 ש 6 ןסעברעטנוא

 ירפַר 10 ע86} .עַצַה 00 6840:/8 2
 .ףרֶפַרְׁש .םֹדָה 4000-80001 8 עלעקנעברעטנוא

 40 +1ומ 8 עלעקנעברעטנוא ןַא םענווא ןלעטשרעטנוא --

 ,רבדב םדא לשכה ,שיא ילגר דעמה םטס;808 טק
 60 זמטנעזמטז} 8108 !מ תם ש 4 ןעמורברעטנוא
 .ןטְר יׁשֵהַלְּב (ןֵּנַר) רֵּמַו ט 6

 .קֵסְּפַה 1ת96/עטמס1סם // גנוכערברעטנוא

 ,טיִרָבְּד קַסְּפַה 60 1ם06זזטק9 ש. 6. ןפערברעטנוא

 00 ס;1ם9 םסםע, 080, םעס- ש.6. ןעננערברעטנוא

 ,דֵמָׁשַה ,לֵּטַּב סס 8001180 ;הָחְנִמ ׁשֵּנַה ,בֵרָקַה 6
 ;(המח לשנ הָעיִקְׁש 8691 (ס/ 426 80ח) זע גנַאגרעטנוא

 ,גנַאגרעביוא = ;הָלָּפִמ ,הָדיִרְי 466011406, 1811
 ש ז. ךיז -| :רֹוָח ,רַּזַא 0 ם1ע8 ש. 6. ןעלטרַאגרעטנוא
 עס 108046 8 (/0.) וויָנְתֶמ רֹנֲח 00 םו;80 1

 .רֹאְמ ץֵּמַאְתַה 80:6תטסט8
 ,בֹרָק 00 6016 םסגז/ 2/מץס202 4 ןיוגרעטנוא

 40 ץסנופמ :(המח) ַעֹקָׁש 60 866 (0/ 106 פצת) זׁשֹנָנ

 60 םיס סט 04 :לפָנ ,דֹרָי 60 60601186, 1811 :דֵבָאָה
 ,לֵמָּבִה ,גָהְנִּמַה ןִמ אֹצִי 9880

 ,"תַחַּת לֶא קצִי 10 ץסט+ 08606/ 0 4. ןסיגרעטנוא
 ,-לָא בּנַּנְתִה 60 89681 1םלס 0 ?= ְךַיז ןענעבנגרעטנוא
 םיִׂש 0 קט? טת6464 :ןֹהָנ 10 2196 0 6. ןבעגרעטנוא

 תַהַּתִמ הֶָכיִתֲח םיִׂש 0 806 2 ק1606 ט8606/ !;תַחַּתִמ

 עָנְּכִה .-ָל רֵּפַמְתִה 90 םטזעסמ61 שי ?י. יז --||;(הריפתכ)
 ."תֲחַּת

 ןתנ 90 680001886, פעטע 0 קשח ןבעגרעטנוא --
 ,ץאה ,רדוע ,ץמא

 .דָּבֲעֶׁשִמ .עֶנְכֶנ םטמ1609 66. ןֿפרָאװעגרעטנוא
 לעמ רועה) לַעַנַה ינְּפ טּתמממפ (0/ 92069) 8 וונעגרעטנוא

 (הדלגהל

 א רע -- || :םּותָח טמ06:8184664 60/. טעמתַהעגרעטנוא
 ,םָתֹוח 818:461

 40 :תַהַּתִמ רתָה 0 ט0061:101ת6 ש 4 ןבָארגרעטנוא

 ,=תַחַּת חַרָּתְחַמְב אֹובּו רֹתָח ש ז. ךיז -|| :קֶּוַה 1םוטעס
 זמספמיטמו1ס, 1ת 986 108 1116 406. ןסעדרעטנוא

 | .םִיַּתְניֵּב ,הֹכָו הֹּכ ןיֵּב
 ,ןֹוּתְחַּתַה הָּינֲא-הַמְכִמ 1ןסיטסע 4604 ח קעד-רעטנוא



 ןקורדרעטנוא

 ,תַחַּתִמ םָּפְרַת 60 ץעותפ טמססע 6 6. ןקורדרעטנוא

 שי. . ךַז - |:ןעוורדרעטנורא = .?  ןעיורדרעטנוא

 ,הָרְּקַה ,אֵצִָּה 00 םעמספז טמסצמס0064|ש

 ,הָפיִרְר ,הָׁשיִגְנ ,ץַמֹל סעענ:688104 ./ גנוקירדרעטנוא

 60 !ףֹדָו .ׁשָֹנ ץֹחָל פסס סעמטס88 ש 6. ןקורדרעטנוא

 ,דַעְּכ רצֲע םטממ8

 .ףֵדֹור .ׂשְגֹונ .ץֵחֹל סעקצס880ע 0 רעקורדרעטנוא

 .םַעְמ םֹדְר 60 8)וגנג 061 8 119616 2 ןעלמערדרעטנוא

 ,דֶעְמִמ 8טעקסופ, 108140028206 ?2 טלַאהרעטנוא
 .םיִעּוׁשֲעַׁש 60061081גװ0606 :הָסָנְרַּפ ,הָלְּכְלַּכ .הֶכיֵמְּת

 .טלַאהרעטנוא = גנוטלַאהרעטנוא
 10 888180 :ךֹמָּת 0 8טקקסע9 = ןטלַאהרעטנוא

 רֵּבַּד .ַהיֵׂש 60 6066174812 !(הרמזכ) רֹוָע (40 )840060 

 00 604011814 0808 0186/ 2 ?. ְךֵיֹז -|| :דמַע

 ,הֵעַּתְׁשִה .עָׁשֲעַּתְׁשִה

 800010082167 ;ְךֵמֹוּה םטעמס1600 / רעטלַאהרעטנוא

 .(רמז ילכב וא הומזכ) הֵּוַלַמ

 .ןֶּתַמּו אָּׂשַמ ם6801181102 / גנולדנַאהרעטנוא

 .ןהָנְו אֹׂשָנ 60 208011806 6. ןעלדנַאהרעטנוא

 100018001, םעסעסט/ 2869 ?ת רעלדנַאהרעטנוא

 ,רּוםרָס

 90 סט10811/ סט 04/ מס ןסשסז ש 6. ןקַאדרעטנוא

 .הָּמַמלְמ רֹוָנ 66

 90 108008846, 1016, םקטע סח ש 6. ןעדוהרעטנוא

 .רֵרֹוע ,דֵדֹוע הֵרָנ
 ןסס0ס} 0086 (0/ 6 260100060) ת ויור"רעטנוא

 110486 03 (001010008 ;(םעה ירחכנ לשנ ןֹוּתִחַּת תיַּב

 ,הָיְְַאְּב ןֹוּתְחַּתַה חייַּבַה
 ,םיִנֹוּתְחַּת 6/8שס;8 1. ןזיוהרעטנוא

 ןעדוהרעטנוא = ןעדיהרעטנוא

 םַעְמ אֵׂשַנ .םָרָה 60 1818, 104 2 6. ןבווהרעטוא

 עס זמפאס 116 !קֵּמַה 00 8689 0. 6 . ןצײהרעטנוא

 4רונתכ) ׁשֵא רַעַּב

 'םַּמַה 90 רטפעממ טמ ש. 6. (ציררעטנוא

 ירֵדֹוע {0ס פעטע סתם

 .ֹמָּת .רֹוָע 90 וגסןק, 888189 ש , ןֿפלעררעטנוא
 680: ֵמֹוּת רַזֹוע 288180809 ?ת רעֿפלעהרעטנוא

 ,(ןזחל רזוע) רֶרֹושמ

 .הֶּטַמְלִמ הֹלְּת 60 םפתפ טמ6סז 2  ןעננעהרעטנוא

 .דֵדֹוע .הֵרָנ 00 108018806, 180106 2 6. ןצעהרעטנוא

 .רֵדֹועְמ .הָרָגִמ 180188001, 1םס196/ זמ רעצעהרעטנוא

 :רֶתֵּסַּב עמֶש יתֵּיַצ 60 0761808/ 0 6. ןרעהרעטנוא

 יו 7 ךיז -||

)/( 

 .לֵדָנְו ְךֹולָה 600 םנעסש טעקע  ח ןסקַאװרעטנוא

 .ַחמָצְו ָךֹולָה
 ןָּתְמַה 00 0816 8 101010 2 תם ןטרַאװרעטנוא

 .טַעֶמ הָּכַח
 60 םזטזמ016 8 100016 2 4 ןעשטרָאװרעטנוא

 .טַעְמ ןגולתה .ןֵּפִר .ןֵגְרַה
 .םַעָמ םֶּמַה 0ס שפעזמ טע ׁש 6 ןעמערַאװרעטנוא

 גנוכָאירעטנוא -- 89 ==

 ,רּוּבֶעִׁש ,הָעָנְכַה םט0160000 / גנוֿפרַאװרעטנוא

 לֶא ּךַלְׁשִת 90 פומעסיש ט286/ 2 6. ןֿפרַאװרעטנוא
 טס 10866 וכל ךֵלָׁשַה 90 ?געסיש 40... ;"תַחַּת
 לֶא רֶתֵּסַּבַחיִּנַה 806960/ 80 2 ץס8'1802 400/
 900 עסטטזמ 86016917 (6 8/0/60 1700 ) +ׁשיִא הַתָּפ

 ודֵּבְעַׁש .ַעֵנְכַה 90 8001006 :;(בונג רבד) רֶתָּפַּב בֵׁשֲה

 90 8ט1מופ 80401608 0680 0 ךיז --

 00 ססעמעגטמנס896 198011 (0/ 6 :!דֵּבעִּתְׁשִה ַעְנְּכִה

 .(הלחמ) קֵּבְּדִה { 0496696)

 ,ס = .ךַאלַײװרעטנוה = ס - ,ךַאלַײװרעטנוא
 :הֶּטַמְּלִמ חֶּנַמ 0 יֹועס טת466/ 0 . ןשיװרעטנוא

 ַחָנַמְתַה 90 טֹועּס 0ת0861+ {. = ךיז --||

 .ְךֶרֶדַּב סח ?מס ש8ּצ 600 ס - , ןגעוורעטנוא

 וס עצסתמץפ, יטמוטקסני 90, 2908606 ש. . ןגָאזרעטנוא
 40 !הָׁשיִחְלִּב רֹוע ,-ֵל ׁשהְל 1םסס 8 ןתסע80ת'8 686
 .ַעיִדֹוה 1מ?סעמ

 סמת1ת81ס 1תטס80188110ת, ןמ- / גנוכוזרעטנוא
 .הָריִקֲח ,הָׁשיֵרְד ,תֶרֹּקִּב ףגוצ

 10 סא8ז01מ6, 1ת068012806) 1ת- 2 6. ןכוורעטנוא
 ,רקָח ,ׁשֹרָד .רֵּקַּב ןט6

 ,תַחַּתִמ הֶרָמֶא הֹׂשֲע 90 8080 טת46 ש.  ןעמַייזרעטנוא

 היִה 60 06 ס/* 808 80146 11זמס 0. 4. ןַײזרעטנוא

 .םַעְמ ַּהֵמְהַמְתִה

 םַעְמ רֵּמַו ,ריִׁש סס 8108 8 110016 0 4 ןעגניורעטנוא

 .םַעְמ אמָח 90 8ות 8 111116 ןגודניזרעטנוא

 .םַעְמ בֹׁשָי 60 816 801מס 1106 . 4. ןציזרעטנוא

 .תַחַּתִמ רֹסְנ טס 886 טת4ס/ 0 6. ןגעזרעטנוא

 ,תַחַּתִמ םיִׂש סס עג טת06/ 4. ןצעזרעטנוא

 .יָנֵׁש ןּוַה 888189806 ס8000/ ?ח ןוח"רעטנוא

 ךײי- | :ףִנֲחַה 00 118000ע 2 6 ןענעֿפנַחרעטנוא
 8 7 ש.

 .תַחַּתִמ םֹתָח 0 818:מ, 8ט0861106 6. 6. ןענעמתחרעטנוא

 .ןיִתָנ 8101668 ( 27 ןע --) זח ןַאטרעטנוא

 .םַעָמ דֹקָר טס 4206 2 110010 2 4 ןצנַאטרעטנוא

 ;םִיָּמַּב לֹבְמ 80 6001 1:01686 4. 64 ןעקנוטרעטנוא

 ,ללֶצ .לֶבָּטִה סס 6106 ש. . ךיז -||

 ףעקנוטרעטנוא = ןקוטרעטנוא

 .ןֹוּתְחַּתַה קֶלֶחַה ןסס/ ץנםניפ ?װ לייטרעטנוא

 ,עֶנְכִנ םוג טצמ1881 0, םטז8016 86/ גינעטרעטנוא

 80101881760088, םטנמנוופע / טַײק -|| ! ױָּבַעְׁשִמ

 .הָעְנְבַה
 !טַעֶמ אֹשָנ 00 ס8נישש 8סזמס 1106 0. 64 ןגָארטרעטנוא

 טס 8111 גמ 62:0196, 8810806 :שֵגַה אֵבָה 0 טז1מ

 יוִגְרַה .ףֵצְקַה .םעֶרַה 90 6886, 6488001806 ;רֶרֹוע

 ,-ל בל ץַּמַא 0 ט186/ פעטז סמ ש ( ןבַײרטרעטנוא

 .דֵדֹוע רעה
 וׁשֵחְה ,-ּב ץֵאָה ס ט:86, םטזזצ ש 6 ם. ןגָאירעטנוא

 ."ָל ץּור 60 ץטמ טע 0

 ,דֹוּבעֶׁש ,העְנְכַה טטס|ט884100 / גנוכָאירעטנוא



 ןכָאירעטנוא

 םיִׂש ,דֵּבְעַׁש ,ַעֵגְכַה טסס םטסןט0806 ש. . ןכָאירעטנוא

 ,לע תַחַּת
 90 םֹומַה יטןפמ 20000גװ9ת+ טצ ש . ןפַאכרעטנוא

 90 פמץַעס8068 שש. ?= ְךִוז -|| !הָרֶמָוְב הֵול 81001מ9
 ,םאֶהְּפ אֹוּב טמסצמס046619
 00 1םסס;עטמפ 8 ם6/- דוור וד ןצעמוא ןפַאכרעטנוא --

 ,ורבח ירבד ךותל םנכה 804 8081
 רֶבְּד םתָצומומֲש ?געט80 2462 ?מ נָאלרעטנוא

 .הָנְמִּב ןגמנמפי ;רֶבָּד תַחַּת םיִנְהֹונֵׁש

 90 8028 טע 800/6017 (6 060 0.6. 8 ןזָאלרעטנוא
 ?ס סזמ19 2 8606 ;(בלכ ולותחנ רֶתֵּכַּב ַח'לָׁש {6 000)
 ,(תעבטה יפמ) עַד ַחיִר אֵצֹוה

 ְדֵיַה ,תֶצק קֹהָצ 90 8101: 81016 ש. 4. ןעכַאלרטנוא
 .ףנֲחַה 60 ט0806016 0 4 ְךיז ןעשטשַאלרעטנוא
 דַעְמַה 0 ?טמ טװק 10 ֹונֹוק טק 6 4 ןֿפױלרעטנוא

 .לָׁשְכַה
 .ןֶטָּב 80601060 0 בַילרעטנוא
 ַחיֵנַה ,םיִׂש 90 ץט0 076 187 024606/ 2 6. ןגיײלרעטנוא

 .דָנֶּבַל תַחֵתִמ
 60 ספצעש 2 ןומגפ טס?0ע6 8 6 6. ןסכַײלרעטנוא

 .ׁשיִאָל רָאָה טסעפסת
 .הָנֹוּתחַּתַה הפָׂשַה טמ0ס11} / פילרעטנוא
 06 ץס+עס8ג !ךֹמָת 10 פטץעסעפ 6 . ןענעלרעטנוא

 ,דַעָּטִה 60 101/68 020861/ . ?- ךִיז -- || :דֹעֶס
 ;ףֶנֲהַה טס 11806סע זקֵּקִל 60 1108 ש 2. ןקעלרעטנוא

 .,ןֹוׁשָל קָּלֲחַה .ףֵנֲחַה טס 418606, טט66616 ש. ?= ךִיז -- ||
 ,תַחַּתִמ (םינבלכ) הֹנָּב 0 טג110 טמ0סז ש. 6.ןרעיומרעטנוא
 ,ברע ,ללָּב 60 180סשמצ ש .  ןשימרעטנוא
 .ןֵׁשְלַה 90 1810:זג 2891089 2 6. ןרפמרעטנוא
 ,תַחַּתִמ רֹפֵּת 900 8סשש ט406/ שם 6. ןעוונרעטנוא
 ,תּונָלְּבַה טט06108/108. 6תלס1ץז186 .ץגנומענרעטנוא

 ;תֹוׂשֲעַל ֹומְצַע לַע לַּבִמ 90 טמ061:081:6 . 2. ןעמענרעטנוא
 - א ד שם = ךוז --|| ;תֹוׂשֲעַל לֶחָה

 ,ןְלּבַה סתססניקנ1פסע, 8עס001800/ ?מ רעמענרעטנוא

 .רֶסֶּפֶמ
 ,תַהַּתֶמ בֹּרָצ 00 8106 ט200/ 6 6. ןעילַאמסרעטנוא

 ,תֶצק לֹכָא סס 689 8 110016 ש 4 ןסערעטנוא
 : .ןֹוּתְהַּת ןסיטס+ 40/. רערעטנוא
 טמ06וסטמ0, 8טמ6118מס88 00}. שודרערעטנוא

 | .ץֶרָאְל תַחַחְּמָש
 ;-ל בָכָרְּב ְךֹולֲה 90 1106 טק 60 ש. 4 ןרָאֿפרעטנוא

 .תָצְק בָכָרְּב ַעֹסָנ 0 1106 ןץפעפ!צ
 םיִׂש 60 ןומס (4 00/70606) ש 6 ןעװערטוֿפרעטנוא

 ,(דגבל) תַחַּתִמ הֶנֵטַּב

 ךִיז --||  !תֶצְק בֹקָר 80 206 8 110016 0. ןלױֿפרעטנוא
 ,טַעְמ לֵצֵעְתִה 10 20 8סנגסט1186 187 וע ?".

 60 803 88 !הִוַל 60 8000זץ2תםצ ש. 4. ןריֿפרעטנוא
 ?ס 809 88 011668-;(ןתחח לש) ןיִבְׁשּושל היה 086 ממ
 .(הלכה לש) הָניִבְׁשּוׁשְל הֹיָה 41

 ךיז ןסַײררעטנוא = 85 --

 לש) תּוניִבְׁשִׁש .0:1068098ת820 8 סנרַיֿפרעטנוא
 ,(הלכה לשו תֹוניִבְׁשּוׁש 0ע1008109108010 ;(ןתחה

 לש ןיִבְׁשּוש 2680 זמפמ (21 ס -) זמ רערַיֿפרעטנוא
 ,(הלכה לשנ הָניִבְׁשּיׁש 01140810814 /' עק --|| ;(ןתחה

 תַחַּת לֶא ןֵּתְׁשַה 00 ץופצ טמססי ש 4. ןשופרעטנוא
 וָּתְחַּת ןֵּתְׁשַה 90 ץ158 061 0268617 .?*. ְךִוֹז -- |

 ו0 םצ ז-לָא ףוע 90 חד טע 10 . . ןעילֿפרעטנוא
 .ףּועָל לָּפְׁשַה !סױש

 .טֿפירשרעטנוא = גנונעכַװצרעטנוא

 ,ןבַײרשרעטנוא = ןענעכווצרעטנוא
 60 866 סג םויס 806 םזס 10 . 4 ןרניצרעטנוא

 | .יָּב ׁשֵא תַּצַה ,יָּב שא ַחֵַּׁש
 00 םט1| 1086080/, 00120064 ש. 6. ןעוצרעטנוא

 ,(ןובשח) םָּכַמ 90 1081:6 טמ 606 4012 !קָזַהְו ְךֹוׁשָמ
 לַעַנ קַּבַּד סס 8806 (6 2096) 6. 6 ןעװָאקרעטנוא

 ,(םוסה תסרפל)

 ןעצָאלָאקרעטנוא = ןעשטָאלָאקרעטנוא

 ז0 8, זמֹוצ (6002 ,20ש*) ס. 6 ןעצָאלָאקרעטנוא
 | ,(חמקנ) לֵּלְּב

 ,(דנב ףגכ) לַּפַה 90 ?טס8 טמ . 6. ןרעסאקרעטנוא

 ש ?. ךז - | :דַחֵׁש 90 0106 0. 6. ןֿפױקרעטנוא
 .הָּפָנֲח י'ע יּוצָר הֵׂשֲעַה 60 10:18:01400 1

 ,הָּיַנְׁש הָנֵרְדַּמִמ לֹוק טט20610006 2 לוק-רעטנוא
 ,הֹמָצ 90 רשפ?סם/ 0080196 0 6. ךיו ןקוקרעטנוא

 . ,-לע חַּגֶׁשֲה

 לָאו5גלע ללָּנ 90 101| ט846ע/ 2 6. ןעלקַײקרעטנוא

 ,תַחַּתִמ רֶצֹמ 0 8110:1ס0, סט10811 ש 6 ןצריקרעטנוא

 !תֶצֹק הָּכַה 80 1:4004 4 110016 2 6. ןפַאלקרעטנוא
 ,לָּגְרַּפ הֹקְלַה סס ם1טס 8 0עט0010

 הֶּכֶמִׂש 8161, ט00010089 (2/ רע -) ת דינלקרעטנוא
 ,(השא לשנ הָנֹוּתַהַּת

 ,תַחַּתִמ (קֵּבְדַהנ קָּבַּד 0 ןט8846 0061 6. 6. ןעיולקרעטנוא
 ,תַחַּתִמ 5ַּפִה 90 סעטנמק1ס טמססז ש. 4. ןשטַײנקרעטנוא
 ,תַחַּתִמ לֹהְו 00 018001 ט406/ ש. 4. ןפורקרעטנוא

 ,הֵּקָנ 90 61682 ש. 6. ןעמַאררעטנוא
 00 8076 0 ?םעט80 ט806/ ש. 6. ןקוררעטנוא

 ש.ז יז -||:תַחַּת לֶא קֶּלֲהַה 90 8110 ןמ :תַהַּת לֶא ףֹדָה

 ,-לָא בַננְתִה 90 80681 0

 .םַעְמ ףֵׁשְּפַׁש 0 עטס 8 110016 ש. 6. ןבַײררעטנוא
 ,(א הָחיִׂש ססתטס188010מ, 180ס/ט3סיש ,/ דויררעטנוא

 .תֶצק ןֵּנַר 90 8182461/ 1מנ1ס0וצ ש. 4 ןדייררעטנוא

 90 8180460ע/ 8 קסע8סמ ןצעמוא ףיוא ןדויררעטנוא --
 .שיא ירחא תצק ןנר 101141ש

 ;טַעְמ ןֵׁשַע טס םמגסצס 8 110016 ש 6. ןרעכיוררעטנוא
 ,תַחַּתִמ רֵּמִק 40 1ג1014:806 ט6ע,080

 םֹרָּנ 60 עטץמ?סטעס 0268611 ש. ?- ְךִוֹז ןסַײררעטנוא

 | ,םִיַעֵמ רָבָׁש ֹומְצַעָל

 ,רעלעטשנֿפירב סרָאדנָאיל ןיא (א



 ןבָאשרעטנוא

 ,תַחַּתִמ דֵרֶּג 00 8086 טמ00/ ש. 4. ןבָאשרעטנוא

 ,ֹויוְׁשִמ תֹוחָפִּב ּךֵדֲעַה 90 טמ64611806 . . ןצַאשרעטנוא

 ,שיִא ֹוא רֶבָּד ךֶרֶע ןטקַה
 ,תַחַּת לֶא ףֹרָנ סס 1816 ט266/ . 6. ןראשרעטנוא

 ,ןֹוּתְחַּת ןסיטסע, 1096080 66). טשרעטנוא
 ;הָפיִחְדִּב רֹוָע סס 8610 ץטפמנמש ש. 6. ןפוטשרעטנוא

 ,רֹוָע ,ְךֹמָּה 900 2804, מסנמ

 ,רָזֹוע ְךֵמֹוּת 080161, םס!מס/ ?מ רעפוטשרעטנוא

 90 800 8 ץנ606 ט206/ ש. 6. ןעועקוטשרעטנוא
 ,(הריפתכ) תַחַּתִמ הֶכיִתֲח ףֵסֹוה (4/0 861014/)

 עס 8טקץסניפ יאנלמ ץ1168 ש. 6. ןעווערביטשרעטנוא
 ,םיִטָנּולְכִּב ְךֹמִּת

 {ס :םַעְמ דֹמֲע סס 8986 8 111616 0. 8. ןייטשרעטנוא
 ,זַעָה 876

 ,עַר ַחיֵר אֵצֹוד 0 סעמ19 2 896208 ט.4 ןעקניטשרעטנוא

 לס ץ)םצ זַעַׁשֲעַּתְׁשִה יקֲחַׂש 90 10116 ש.. ןֿפיטשרעטנוא
 ,ַעְנַּתְׁשִה ,לֵלֹוהְתִה עס,8

 ,הָכיֵמְּת ,הָרוֲע 816 :ןָעֶׁשִמ םטמסע ,ץ גנוציטשרעטנוא
 ,ְךֹמָּת ,רֹוָע 60 816 :ְךֹמָּת סס םטמקסזפ 6. 6. ןצוטשרעטנוא
 ,גולעטש רעטגוה -- גולעטשרעטנוא

 ותַחַּתִמ דֵמֲעַה 600 ץט90 00006/ שש. 6. ןלעטשרעטנוא

 ,וָעָה 00 6806 ש 6. ךיז -||:תַחַּתִמ םיִׁש

 {ס 2014 סט9 486 1009 לסוֿפ ַא ןלעטשרעטנוא --

 שיא לשכה 90 טענװ 2 ץסנעֿפסת טק (70.) :לגר טשוה

 ,רבדב
 ;תַחַּתִמ בֹהָּת 00 80008 0206/ ש. 6 ןקעטשרעטנוא

 ,תַחֵּתִמ םיִׂש 0 ץטג ט466/

 40 ט0611תס,; ט206180016 2. . ןכַײרטשרעטנוא
 ,ׁשֵּנְדַה 90 סעמק 088186 ;(הלמ תחת) הָּטַמְלִמ וק- םֹׂשָר

 רַזַּפ 00 8111 06 802106/ טת0ס/ ש. 6. ןסטישרעטנוא
 ,תַחַּת לֶא

 6180111010244108 :קולָח 414616406 22 דַיישרעטנוא

 ,ׁשָרְפַה ,לֵּדְבַה
 10 ולָּדְבַה ןֵחְבַה סס 4180:תסטו8מ ש 2 ןדוישרעטנוא

 ,ׁשֵרְּפַה ,לֵּדְבַה 6!61801
 0810206, 18111206 4 עלעסישרעטנוא

 ,תּוליִכְר ועַרָהָל הָלּוּבְחַּת ,הָמְרִמ
 .ןֵכ יֵרֲחַא םֹלָׁש 90 8006 2106/ ש. ס. ןקושרעטנוא
 םיִׂש 10 1106 ;חֹוחְמ יהָּכַה 90 10088 ש. 6. ןגָאלשרעטנוא

 ;(ידכו חמק םעג 90 זמוצ (106/2 ,/0ו0*) 616.) !רֶגָבְל הָנְמִּב

 00 10061- !(םיפסכב) לֹעָמ 90 0614108406} סנמסס6

 ,(םיבתכמ) םֶּלֲעַה ,בֹנָנ 666

 עס םוטס 8 טסע8סמ 8 1801: ןגיױא וד ןגָאלשרעטנוא --

 ,םיניעל תחתמ הרובח השע 6
 {0 ץטֹומ 2 קסע80מ 'ט7 הטנרפ יד ןגָאלשרעטנוא --
 ,שיא תסנרפל דרי ססתמץט691910ת

 .הָנְמִּב ן;םֹומֲ זמ קַאלשרעטנוא
 90 112000/ :ְךֹהָנ 90 810116 0 2. ןעלכיומשרעטנוא

 ףָנְחַה

 ס8ט11

 ןעיַאילװַארפוא -- 84 --

 ןעווָאקרעטנוא = ןדומשרעטנוא

 ַחרֶמ .ַחֹׂשָמ 90 8זמספז, 0160886 6. 64. ןרומשרעטנוא
 ,דֵחַׁש 90 ט1106 (/4/.) !בֶלֵחְּב

 ,תַהַּתִמ םֵמָה 90 10619 טת06/ ש 6. ןצלעמשרעטנוא

 88818983 8סצ1סת (60 6 0000966/:5) זת שמשרעטנוא

 ,(תסנכה תיבג) יִנָׁש ׁשֵמַׁש ,ׁשֶמַּׁשַה ןֵגֶמ

 רׂשק 90 416 טסנסמ 8 816 ש 6. ןעוערונשרעטנוא

 ,רֶצִק טס סג11811 ש. . ןדַײנשרעטנוא

 ץצק 900 סג? 04 ישנפמ 80188018 0. 6. ןרעשרעטנוא

 ,םִיַרָּפְסִמְּב
 ךַיז -|| :ְךֹמָּת 90 8טקמסז;9} ץניסק = 6. ןרַאפשרעטנוא

 ,ןעָׁשִה 00 1684 2 75

 (שרָּפנ ַעֵצַה 00 8ץ;ס84 ט4461 6. 6. ןסוורפשרעטנוא

 ,תַחַּתִּמ

 ,"לַא ץֹפָה 90 ןטנממק טק 40 6 4 ןעגנורפשרעטנוא
 ,טֿפירשרעטנוא = םַירשרעטנוא

 בֹהָכ 90 יא1106 02646/26808 6 ןבַױרשרעטנוא
 6. ז. ךיז -| :םֹתָה 90 80080ע106, 8140 !תַחַּתִמ

 ,ֹומָׁש תֶא םֹתָח 90 818 8'000 6
 ,הָמיִתָח 81מּפלטעס ,/ טֿפירשרעטנוא

 ךזמו86/ 100/026/ 01 126 (2/664 ?0 סַאינוא
 ,םיִנָויַה לֶָׁש הָרֵחֶאְּטַה הָּיִטִנְּכַהְל רֶבָח 301066 סמטזסמ

 ׁשֶרְדִמ תיִֵּב טמוטסעפופ} (27 | - ) ,/ טעטוסרעוװינוא

 ,(תומכחל) ַּהֹבָנ

 ,דָרׂש יִּדְנּב טתו?0זזת / עמרָאֿפינוא

 .-- ססצממט1810מ ?מ םנֹוא
 ,(לקשט) הָיִקָנּוא 803206 (עז. | -) ,ץ ץנוא

 ;קחה 8029006 (2/|-) ?8 רלַאטסוא

 ,םיִּקְחיִב
 .םָהָדָנ ,לֶהֶבָנ 800061160 46)}. טעיפָאטסוא

 יַעָנְרַה ,טֶקָׁשַה 900 ס8זמ, 0016 ש 6 ןעיאקָאפסוא
 ,(ןמנ קָּפְמַה 90 תפטס 1116 2 . ןעופסיוא ,ןעיוּפסוא
 תּומְּדִקְתִה עע08:0888 !הָהֶלְצַה 800088 ,/ עכעפסוא

 ,(םידומלב)

 לֶׁש הָאיִרָק ס40181080108 03 180006 406 !ףוא
 ,חּופִיַע

 ,ףיוא =: ? ףוא
 ןיא ןענַיֿסעג ןעמ טעװ ץעזוצ םעד טימ רעטרעוו צואה -8וא

 ."ֿפיוא טימ גנודניברַאֿפ

 וַעְצַּב ,רֹמָנ 0 םצומס 8000? 0. 4 ןערָאפוא
 :ךֶרֶּד ,ןְפֹיא זמפממסע) רטסש (21 םיִנַפֹוא) ;מ ןפוא

 ,ןֶפֹוא 0886 :יאָנְּת 600019וסמ

 .לַע ְךֹמֶס 80 עס1ץ, +עט89) 002806 ש. 4 ןעֿפוא

 .יִּב ַחֹטְּב

4128 

 .= םסעושסמ ?0 קפֹוא
 .לֵהַנְמ ט88061 עט עשטשייַאילװַארּפוא

 40 608ת806, 2010101800/ ש. 4 ןעיַאילווַארפוא

 ,גַהַנ ילֲהַנ



 עינעילװַארפוא

 זמ8ת80010629, 8601010189/89108 / עינעילוַארּפוא

 .הָנָהְנַה
 ?ייֵעָה תּודיִקְּפ 90ת1מ18978110מ 01 2 סווש / עװַארפוא

 לעןסטמפ} 109 2ע118808 !םיִדיִקְּפ ּפָש דַעו 6

 ,הָבאָלְמ יֵלֲעב יִגָיְנִע לַע דַעַו
 ,הָמְתַר יֵלְּכ םפתס88, 8:?8ץץומפיֿפ ./ שזַארפוא
 .הָחיִרְּב 4126 ?מ קָאיצוא

 .החרב 90 9846 4191, עטת 2087 קָאיצוא ןכַאמ --

 2089640 ;ן- ?16880/6 (2/ תורצֹוא) ;8 רצוא

 .ןֹומממ } --
 "/מס ?;ס880ע08 01 16018מ,"? 2/ חרק-תורצוא

 ,בֶר רֶׁשֹע 0689 דט0816מ

 .הָרָוְג ,הָרּוקְּפ וט886,} 66066 (2/. }--) מ זַאקוא
 81809 060). ענ--| :ןֹוםְכַלֲאַּב 881229 6060 סָאקוא

 .יָגֹוסְכַלֲא

 .לֹודָּגַה םַי ססס84 (2/ | -) זמ םֹוניִקּוא
 ,םיִחְתֹור םִיַמ ססענמ9 דט8961 ?0 ֿפָארקוא
 .--1ג8מ? ?מ רֹוא

 ייָנֹומְדק ,ןֹוׁשאָר רֹוקָּמִמ ס1181081, ץנגנמ1פ1ט6 ;/6/ -רוא

 ,קיִּתַע
 .ַא רוה = ַארוא
 קינדַארוא

 ,רָפְּכ ּלֶש רֵמֹוׁש
 ,דֹאְמ ןֹימְרִה טסזש 2201629 2/6/ -רוא-רוא

 8001181021, ץע11010176 ות- זמ רענױאוונַײא-רוא
 ,ןֹומְרַק ֹוא יִרֹוקְמ בֶׁשֹוּת 980199מ6

 יעֵּבַר ,דָכָּנַה תַב וא ןֵּב םי1080-םיזיפ60621164 6 לקוניוא-רוא

 ,יָנֹומְדַק יִקיִּתַע טסעש 2201689 46/. טלַא-רוא

 ,(תכל יבכוכמ רחאכ ןַרּוא 0188 (066*) קי. םונַארוא

 יקמס מ106סמ 1181," 1189 ןיס8סץסס6 שש זֹונְנַה רֹוא
 ןְבּומ רֹוא 109 986 ץנסט8 ות 16 1ט9ט6 לטסס84
 .(הדואה יפלנ אָּבִה םֶלֹועָּב םיקידַעֿפ

 ריִׁשְכַמ ,לֶזְרַּב קּוׁשִח ס18זװק , ס:8נמק-1?סמ זמ טנַאװרוא

 ,קּוּדָהָל לֶנְרַּב
 ,םַעֵמ 6880 !הָּבִס 6986 (2/ | =) ,/ ךַאזרוא

 !ויִּמְׁשֶא ,יַאָּנַסְכַא םוטס89, 918100/ (2/. םיחרֹוא) חרוא
 .רָז 8018061

 168װ0ס098016 689 (2/ םינוגַה-םיחרוא) ןונָה-חרוא

 ,דָּבְכִנ ַחֵרֹוא 0/* ט180
 ,םיִוַח- חרא = םיִיַח-חרוא

 ,תיִאָנַסְכַא 1010816 0089 סי 18110 / עטחרוא

 ןט001מ6ת9 :ןיִדיִקַסְּפ 86006006 (27. | =-) לווטרוא

 ,חָעָּד ,תַעַּד-תַּנַה
 ,בֹׂשָח ,טֹפֶׁש 90 ןט690 6 6. ח ןליוטרוא
 יןוסימ8 86 זויטלמ," 9מ6 01:4016 סמ זח םימותו"םירּוא

 םֶסֶקִּמַה 946 ט1688601806 01 186 2124 ךע}ס6
 ,לודגה ןַהֹּכַה ןֶׁשֹחְּב

 .םִיָּלְגַר יִמ ,הָנָּתְׁשַה 106 ,ץ' ןירוא

 ,הָנּתְׁשַהְל ִּלְּכ וגניות81 ,סםזמ סקס ( קז. | -- ןממלַאנירוא

 ל11186 - עס11661מ8,+-+ 6

 רענ|ױזַא --- 88 --

 ׁשֶפֹה תַניִתְנ 1086, 1{טע!סט,מ (2/.| -) זמ ביולרוא

 יּנמְ
 תֹובָא 10עס129מסנ) 28006800/8 2? ןרעטלע-רוא

 ,םיִנֹומְדַה

 1016124000/, 82806800/ (2/ ס -) זחמ רעטָאֿפ-רוא
 .ןֹומְרַק בָא

 .םיִּפַּכַה תַּמִא ,הָזּוְמ 600ע-מס89 (21. סע --) זמ קַאשוא
 *?ס םג6805," ותסוופ0סת 10 486 } ןיויּפשוא

 102208 01 906 מ2891181088 90 06 ץע168629 ומ

 420 20098 סת 186 10889 0) 8

 ,הָכְמַהְל אֹובָל תֹובָאָה תֹימְׁשְִל הָנָמְזַה
 .= 161901, 68212006/ (2/ תויתוא) / ! תֹוא

 .- 8ושמ (ע1 תֹותֹוא) ;ג ? תֹוא

 .ׁשֶּמִמ .קיִרְמ , -119ס615117 406  תֹואְּב-תֹוא
 ,- 29מ29 זמ2ת;" )6908 021/180 8: ׂשיִאהיותֹוא

 .יָרְצֹוּנַה ַעּוׁשָי

 "6489 1800, 1010216 804041  םֹוקְמדותֹוא
 ,הָשֶא תַוְרָע .הָבֵקְנִּב דיִלֹוּמַה רֶבֵא סג

 "8וםימ8 20 דטסמ06נ8 ," 8ליסמפ 27. םיתפֹומּו-תותֹוא
 ,תֹוצָרְמִנ תֹוחְכֹוח ,םיִכְתֹוח םיִתְפֹומ ענ'סס8

 .= 11ססעסיט 8086 16006/8 2? תֹועָּבְרְמ-תויתֹוא

 000. || וםִא 11 רטמסמ ּ!ודָׁש .יִּכ 9ם89 0000  'וַא

 ,הַמ םסש
 ..ייכ עדוי אוה םס עתסיט8 9024... ...זַא ,םִוווװ רע --

 ן+ םספ 90 689 19 דשנ|} ןנרָאמ זיא טנַײה טננ זַא --

 ,רחמ היהיםויה אל םא 26 101001:סט
 םסופ םבקמצ 18 26! !םיא ּוצ זוא ליױאוו זַא --
 !אוה רשאמ המ

 !יובאו יוא 2188 ! !ויוװ זַא וא ךָא זַא --

 .שזַא =?זַא

 8 8100 0?,. :(תאֹוָּכ הָוְּכ םגסם 2 2700. 0606 ַאוַא

 80106981ת0 8טסת, (םנױזַא == סַאזַא 475. --|| : ...ןיִמ

 ,הָזְּכ רֶבָּד 8סמג69מומפי 1196 1218

 ,הוכ תיב 8168 2 0186 זיוה ַאזַא --

 6םו8 18 8 2100 01 2תוזמת} היח ַאזַא ווא םָאד --

 ,אֹוה היח ןימ

 .ַא ז ַא .ז ,וטַאזַא

 ,זּוּב לָׁש הָאיִרְק ס60121049104 01 60מ?9סזגמפ 74. ?סַאזַא

 .עקובזַא = קובזַא

 .יַסּורָה תיֵּב-ףֶלֶאָה 8810 21/008069 /' עקובזַא
 .ןֹוטְניִמָא ,םיִליִתְּפ-ןֶבָא .ןֶבָאָה יִתְׁשִּפ 88068908 זמ טסעבזַא

 .- טטפזםותפ (2/ תורָהזַא) הרהזַא

 יִךַּכ ןּכ 8ס,סמט8 006. ווַא

 :ךכ וא ךכ םא 80106מ00 01 0464 ױזַא רעדָא ױזַא --

 .היהיש ךיא היחי 86 81! 658

 םעט ילב 109 םס טפ/110ט|2/ 0880 ךוז ױװַא --

 .דחוימ

 ,הָנָבְּמַה 80-081166 66/  ןֿפורעג-יוזא
 פטסמ (2/ ענ -) ןעיסא 600 סנ - .ענ - ,רענ|ױזַא

 ,תאֹוּכ ,הָזָּכ

 יש



 סָאיזַא
 א אי יא וי לעיני = += יד = ייווא

 48518610/ 60019114060  זחפמ (ץ/ |-) פ סַארַא

 | - || .םָּמְנמ-אַל ׁשיִא יהָיִסַא ץֶרָא ןֵּב
 : .טםנוו = טסיזַא

 םִנָא 1ן8עס . ערעיזָא
 חַריִׁש "+תסמ םס 9282," א0808 טסמַק 8. רישידזָא

 ,הָש מ לָׁש םִיַה

 .הרָּפוַה = הרַּכזַא
 . = ם8ז8 5. 1. םינזָא

 .- 8118 ם8הטס 68/8 2/2/ לתֹּלְל םיַנְזֶא
 .רטכלעוַא = רעניטעזַא

 (ארטפכלעוא רַאָפ טמרַאֿפ עטנַאטַאב ,רענעכלעזא

 םירבד 8טס8 (םֹוחעפ 88 406080  ןכאז ענעכלעזַא -
 .הלא ומכ

 008 (2/. עכ -) ץקיס 4600 סכ - .עכ - .רעכ|לעזַא
 ,תאֹוְּכ ,הָזְּכ

 600 .||:דַע 1011 טמ60) ודע 88 {4ז 25 ןקפק שוא
 .ׁשֶּמַמ 8018! 400. || :יִּכ רַע סטסמ, 80 414

 16 18 801081!/ 88086811מ0 טונ טונ שזַא טרעוו סע --
 .שממ אוה שמנ לענ

 ,תֹורֵדְגַה תּוּת טעפמג016, 01806מס6ץװצ 8. עצינעשזָא
 ,גַח"ורסִא = 690 ה"א

 ,לאָרׂשִי יַנְב וניֲחַא = 82/, "בחא

 .-ס0מ0 תע/ הא

 יי יי .- טמֹופזצ . תודחַא
 .=3986 טתֹווְש 01 6604 ק/עי ארֹוּבה-תודִחַא
 .- 006 01 8 90008206 2// ףלָאמ רחָא
 .יֶמ ץוח דַבֶלְמ ס46604. 068106 ץעיסק. ןרחַא

 .תַש םום טט8/16/, 8186 (00/0.) 5. רוחָא
 .רוחָא = 8 2/. םיַרֹוהַא

 .- םס/4  עו280 8. הֹזיִחַא

 = 4606000ח4 46108108 4. םיניֵע-תזיחַא

 "סמסט ת8ז6 סטז 0ע002617 ץסט /;ע. הּתַא וניִחֶא
 | :- 916 086 07 סט/ סט!

 "סטז טז;6?מ?סת 486 8008 3. 27. לארׂשייינּב-וניִחַא
 .= 01 187801, זמסזמססע8 01 סטע 6

 .(ב רֶו .יִרְכָנ ,- 8 8פי8תססז ; - 8001מ6/ 00/). רֹחַא

 .-.םוטסע טחס 205 406 הֶׂשֲעַמֲַה"רחַא

 8.||:רֶהּואְמ ןפ9סע} 1889 (עז. םינֹורְחַא) 66)} ןורְחַא
 ןִמ דֶחֶא סמס 0? 986 1800 ?80011081) 8

 זמס 1889 01 106 8ס0צסת זמסמ !םיִנֹורֲחַאָה םיִקְמֹוּפַה
 081100 90 986 1608018 01 106 }לט (?0 6
 ,הָרֹוּתַל םיִאּורְּקַה תַעְבְׁשִמ ןֹורֲחַאָה {66006/:8)

 6תס 2089 001068 1289/ ק/ע- ֿביבֲח ןורחַא ןורְחַא

 .=-1889 סט 8060 6

 .-טג0 1880 687 0? 2288006/ 8 חסָּפ-לָש-ןורְחַא

 ,רעבעצנַא ג ךיוא ןענייז םעמרָאפ עטנָאטַאב עכלעזַא(א
 ן14001081008 רענַארפ ןיא (3 .רענהפיוט הענעסיורג

 ךיוא ןדיי יד ןענייט טרָאװ םעד טימ וַא ,טק"עמַאב ט"חעוז

 ,טסירק א

 ערמיטַא יי | -- 88

 געי 6 :

 .הָנְּכִמ זופ ; - ץספמסחפנמנוולש =. תֹויַרחַא
 סמ זמצ 1/680008ו01/9ש תוירחא ענַײמ ףױא ד-
 ,יתוירחא לע

 חס 48ת007 םינ תוירחא ןיוק -
 ,הנכס

 8 םזםזוש 4006 קסע ןַא ןוֿפ טוג תוירהא ןוק -

 ,ער אֹל ןינט 842ו/

 "8160 8/| 825 60064/ 000 לּכה-תֹולכִּכ-ירְחַא
 | ,םיִרָבְּדִה לָּכ רַהֲא 8196ז 1)

 , רֹבְדיִתיִרֲחַא

 .רָבָּד ףֹו

 ההתפטסזמפ (/יטסת פח זוסח- וע. שֹורְוְׁשֹחַא
 / .=-(/400660 ףמ 106 2000 ס} 60//115)

 "סמס 2060 סחס," 800012) 1ו/008 זש. תֹרַאו"תחחַא

 .תֹורְחֶא םיִמָעְּפ
 60 םֹוטפ 80ט008| 188068/ תחאו"תחא ןלװצנַײרַא -
 ,תודחא םימעפ הקלה

 "06 84464 10 006, 188400 000. תחַאְל-תחַא
 .דַחֵי 61

 זמגתק 1101108 תגצס עי ןֹּבְשֶח אצְמנ תחאָל-תחַא
6 848-, 

 .טע = סא

 !הָאְר .הֵּנִה 8601 404.|:הֹּפ טסנס 606 ֹסָא
 .המ והנה 8616 26 18 רע זוא טָא

 8 18 -- 1846 14! !םענ - םע ווא טָא -
 ,והחק -- ךינפל והנה

 ,הזה םוקמב זֹותתפ םס/6 ָאד טָא -

 ימ 9006 ץסט 8806 10! !רוד וטסָאה סָא -
 ! תאזכ בשח

 ןגסיט 40 ץסװ 40 -- 506804 !מָא - ?םע טווג וו --
 .ער אלו בוס אֹל ינוניב -- ?ךמולש המ ז01001וח8

 ,טָא = ָאסָא

 טסזק 8000 :ךיִנְפְל ּוהֵנָה 80ע6 19 18 060. טָא-טָא
 | .ףֶכיֵּת דִיִמ .עַגֶר דֹועְּב

 .םַאטע = בָאטַא

 .עמַאטנַא = עבַאטַא

 .הָרּורַּפ םֹוּטַא םססזת (7/7 ןע --) 9. םָאטַא

 62104 60ז0מ8460ע 01 186 (27 סע -) = ןַאמַאטַא
 | .םיִּקָֹוּכַה שאר ,8

 .הָלָנע תֹובֲע 8879-01806 4. עסָאטא

 ,=לָע טֹׂשָּפ .=ֹלַט לֵּפַנְחַה .לַע לֹפָנ 10 80180/ ש 6. ןריקַאטא
 .יֹלַע תּולְּפַנְתֶה .-לַע הָליִפְנ 80680/ 5 עקַאטַא
 ,סערָאטוא = סערָאטַא

 .עסָאטַא = עׂשָאטַא
 ,קֵחְרַה 60 סזמסטס, 689:8086 ש. 6. ןעילַאדטָא
 ,וּבָל בֹרֶע .וע בַהְרַה 60 68/6 ש. = ךיז ןעשזַאווטָא
 .טגַאטוידַא = טנַאדיטַא

 ע/ םוטסמ 890 סתס'8 60ק0?:8ע6 8. ע;דועיטָא
 .ֹותָעיִסְנ יִנְפִל ׁשיִא ןָתֹנׁש הָנְּתַמ

 ,תָרָמְהְמ-הנַק 8וגםמ8 01 8 40128000 קוקס 5 עקֿפיטָא

 ןאכ ןיא תס ז18/4

,-400 606 0? 4846 ==, 

1116 



 ןעיַאכטָא

 ,הָיֲהַה ,הָּיְחְתִל ּבֵׁשָה סס עססגץס ש. 6. ןעיַאכטָא

 84188, 0011009104 01 זמכמא (2/ |--) ומ סַאלטַא

 ,ץֶרָאָה תֹוּפַמ תֶרֶּבְחַמ
 ,(קלח ישמ גרא) םַלְמַא 8801 6 סעלטַא
 ,םַּלְטַא לָׁש 01 8פוגת 00 ןסעלטַא

 ,ריִנָא ,ריִּנַאְה לֵּלֲח 8ס005ממסניס ,/ ערעֿפסָאמטַא

 .(הרשממ) רַּטַּפְתִנָׁש 16166 00/}. ענװַאטסטָא
 ,תּורָּטַּפְתַה ?ס?1סזמסמ+ ,/ עקוװַאטסטָא

 00 עס8ועמ) 40006/ עקװַאמטטָא ןוא ךוז ןבעגנָא --

 ,(הרשממ) רטפתה 0תס'8 1:6819:48110

 ,םיִהֹלֲאָּב רֵפֹוּכ 8106186 ז8 טסואעטַא
 ,הָמיִׁשָנ ,חּור סעס9?מ ?8 םעטָא

 ,תחא המישנב גמ 0מ6 2168 םעטָא ןווא ןוא --

 ,םֹׁשָנ סס טעס80מ6 . . ןעמעטָא

 ,הָדּועִּת 60101110816 (עז. | -) זמ טַאטסעטַא

 .ביולרוא = קסופטָא

 ;ַחֹלֶׁש .ַהָּלַׁש 60 8סמס .הסטמוסג ש. 6. ןעװַארפטָא

 ירָל ךֹוָה 900 םס תוס, עסמפגע ש. ז- ךיז -!
 ,הָריִכֲה 18ענמומ8 10886 (2/. | -) זאג פוקטָא

 18: סניי 16880-ם0160ע (27. סע --) זמ קושטשפיקטָא

 ,רֵבֹוח

 ,דּודָּג ,הָקָלְחַמ 06080מ5זמסת/ (2/. } --) זמ דַאירטָא

 .רֶביֵק ,ןיִּבִס טעּפמ 21. סעבמערטָא
 .ענעשטַאנ = ענעשטָא
 ,הָרּוׁש !נתס ;רֹוּת עטײג /עדערעשטָא

 ,ֹורֹוּת תֶא רֹומָׁש 0 89820 זמ 1ומס ש 6. ןעדערעשטָא

 ,הָנֲה 666 ?. טערעשטָא

 .םַּנ סטסת !םַּנ .-| 80, 2180 00//. יא

 ,,.םג .,,םג 001מ... 224... .ייייא +++וא

 ,איה םג אוה םג 0098 םס 8086 806 וז וא רע וא --

 ,זא םג ,זאו 840 ?מםסת, סטסת 1000 םָאד וא --

 ,לאךשִו ץרָא = 62. י"א

 ?ןֵב אֹל םָאָה 18 18 םספ 80? 006. ָאיֵא

 ,דוּבא = דוביא

 .ליִגְרַּת סצסס186 / ננוביא

 מתוג868 4. || !הָליִהְּב רֵרֹעְמ ם88681109: 66/. לבִיא

 ,הָליֵחְּב
 ,לבורַאֿפ ,ז ,ןבָאה לבוא רַאֿפ --

 ,הָליִחְּב רֵרֹוע 90 22086890 0. } ח. ןעלבוא
 .ׁשֶפָנ-לַע ,הָליִחְּב עפ868 /טקלבוא

 -לַע רֹוָח ,ּלֵּנַרְתִה 90 6:010186, ק200186 0. 4. ןביא

 ,(םידומלב)

 סז61+} 8006 !דָל רֶבֲעַמ סטסע 801088 קויפע. רעבוא
 סטסע  -ַמ רֵתֹוי ' םמסטס טסָצסמ6 :-ָל לַעֵמ ,=ֵמ הָלָעַמְל

 ,תֹודֹא-לַע 8120 } ְךֶׁשֶמְּב
 .ךרדל רבעמ 80ע088 4116 רשי געוו ןרעבוא --
 ,שארל לעמ סטסע 106 646 פָאק םעד רעבוא --

 הלעמל 8076 8'000 86:68040 תוחנ וד רעבוא --
 ,חבה ןמ
 ,הלילה ךשמב 0ט6/ םופמפ טכַאנ רעבוא --

 ןטעברעבוא/ -- 87 --

 ,עובש דועב 1ת 8 ועס6/ רָאי ַא רעבוא ,גָאטכַא רעבוא --
 ,האבח הנשב

 ,לַע 80096 !-5 רָבֲעֵמ סטסע, 1עפתפ- 1/6/ -רעבוא
 ,תיִנָׁש ,דֹוע 809גמ, ץ'ס- !דָל לַעָמ

 .הֶאָּבַה הָנָׁשְל םס6 ץספע 006. רָאיַא-רעבוא
 40 םטנװש 900 זמטסמ, 06 ֹות ש.?. ְךֶז ןליײארעבוא

 ,לֶהֹבְמ היָה .לֶחַּב .וָפָחֲה ססס 8689 8 םטצעצ
 ,אָּבַה ַעּובָׁשְּב םסצ יטססא 606. גָאטכַא-רעבוא
 ,הָנֵׁש ,ףֵלָחַה 0 סמ8מ8ס, 8196: ש. 6 ןשרעדנַארעבוא
 ,ׁשֶדָחְמ 8891, 2תסשש 606. םַײנַארעבוא
 ,תיִנֵׁש ׁשרֶח 40 ע!סטעמ 8981ת ש. 4. ןרעקַארעבוא
 ,תיִנָׁש הֹׂשָע 0 40 סטסע 98214 0. 6. ןסעברַארעבוא

 ?0 סמ8מסס ;(רפסנ ןֵּקַּת ,ׁשֶדֶחַמ ַּהיִּנַה 0 166180 !וׁשֶרֶחמ

 רָתֹוי דֹבֶע 80 סטסניישס1א 068617 6. ?-. ְךִיֹז -- || ; הֵנַׁש

 ,הָדֹוכֲעַּב עּגיֶהה ,יִּדִמ

 .ׁשֶרֶחַמ הֹנָּב 0 60ט114 ש. 6. ןעיוברעבוא
 60 סטסעץסמ2ע06} 8816 00 עמוגסוג ןטוברעבוא

 ,(ידמ רתוי ריחמב רכמ) לֹודָג ריִחְמ ׁשֵּקַּכ ( 2 0006+)

 ,הָלְעַמְל ףֹפָּכ ס טס86 סטסע ש. 6. ןגווברעבוא
 לֹדָח 60 06886 6108 2משוש ש. ז. ךיז ןרעזויברעבוא

 .םעֶּבִמ

 60 1611606 :רָמָה .ףָלֲחַה סס 6806 6. 6. ןטַײברעביא

 ,רֶמְׁשִמ ףֵלֲהַה

 אֹקיִּפ 4006, טסמ7 '  ָ',606 4 לד זנייברעביא

 ,םָצעַמ אָצֹוי

 רֶבָד הֹצָה 90 0106 םן8/0 ש. 6. ח. ןסַײברעביא
 {0ס 2296 !רקֹּב תַהּורָא לכָא 00 1680:1284 :;םִיַנָׁשְּב

 .חלק הָליִכֲא לכָא 8 8004
 0 0106 !-לע רׁשֵק 90 0140 סטסע 2. 4. ןרניברעבוא

 ,(רפס) תיִנֵׁש ְךֹרָּכ ;תיִנֵׁש רֶׂשק 2081, 4
 ,תיִרָאְׁש ,ףֵדֹוע גיסנממפמ?, 0181 ,/' גנובַײלברעביא
 90 06 :(םוקמב) רָאָּׁשִה 90 ע61810  ש. 40 ןבַײלברעבוא

 ,רֵתָּוִה ,רָאָּׁשִה 6

 ,רָאְׁשּנַה ָּךַמ ,תיִרֵאְׁש 16ת1814061 7 שינעבַײלברעביא

 פטניטסָו 8600183 ץסנסי6 (2/ | --) זמ קולברעבנוא

 ,תֶרֹּקִּב ,-לַע הָריִקְס ,הָפֹקְׁשַה
 60 8טנטסַצ, 1816 8 פטזטסש 04 0. 6. ןקולברעביא

 .רֵּקַּב יקֹדָּב ו-ּלֲע רֹקְס

 טס ?טעת 486 1680708 01 8 0. 6. ןרעטעלברעביא

 0 ץפ88 סטס/ 8 ס88- :רָפַמ יִלֲע ךֹפה ,לַעָלַע 0016
 רֹבֲע 8246 ומ ?טנמומפ 986 1680068 01 8 0004
 .לּועְלִעְּב רָפָסְּב רֶבָּד לַע

 ,תֹוצֹונ ָׁש עֶצֵמ 1680מ60664 0 טעברעביא

 {0 88/ 2 ץס180ת'8 ץ8100ת4 6. 'ןטעברעביא

 ע. ז. ךיז -| :ןטוברעביוא == ;םִיַּפ ,ׁשיִאֵמ הָחיִלְס ׁשּקַּב
 ,=םִע םֹולָׁש הׂשע 90 06 1:6601161166, 1042: 8ׂ4

 לע 446 1680604 !דובכ רעַײא רעבנא טעב ךוא --

 .ךדובכ תליחמב 90 ץסוג

 צה 90 זמהאס 986 266 908ות ש. ס. !ןטעברעביא
 ףומב תינש אָלֵמ 60 טממס1800/ 863ח :!תיִנָׁש הָּמִמ



 .ךיז ןזגורברעביא

 0 06880 טסֹומֲע 2תמשע/ ש. ?= ְךֵיו ןוגורברעביא

 ,םעֶּבִמ לֹדָה .זָגֹרִמ לדֶח

 םִיַנְׁשִל רבָׁש 40 םעספצ םץפעפ 6. ןכערברעביא

 ,(םיִאָצֲהלְנ

 יאׂשָנ ּואְבָה 90 טסעגמס} טספע 0. 6 ןעגנערברעביא

 . רֹפְמ
 ,(בתכ לש) רֵסֹומ סס8/סע זמ רעגנערברעביא

 הָפְרְׂשִּב קַלַה 00 טטעמ 2/8:9 ט ( ןענערברעביא

 .בֹרָל ףֹרָׂש 00 טטעמ 900 עמטסמ ;םִיָנְׁשל

 1180810100, 088086 :רֶכֲעַמ ט288806 ?ת גנַאנרעביא

 .תֵכָּלַהְחֶמ הָפגַמ ס01001מ16 !יוּנְש ,ףּולח
 ,דלַאוועגרעבוא = דלַאװגרעביא
 לע רבֲע 90 סטסץ4סש ;רֹבֲע 90 ק888 2 4. ןיוגרעביא

 .-לֵע הֹלָע 10 8טזקפ88 !ויָתֹודְּנ לַע הֹלָע ,יִלָּכַה יִּפ
 ,הנש ירוח 40 160080/ לָאמ ַא ךָאנ ןווגרעביא --

 םופ עמסוג?מ 18 רא8- ענולס וד רעבוא םוא טווג סע --

 .(רבדל הקושת גורמ) ויפמ דרוי וריר 4611

 0 8ץו|} ;לַע קֹצִי 00 ץסטע סטסז 0 . ןסיגרעביא

 90 עסט? סט? 01 סמס ע088061 :הָצּוחַה ְךֹפֶׁשְו קי
 900 0889 2012 :ילָּכ לֶא יִלְּכִמ קֹצִי 1םס0 2201מ6

 ,(תכתמ) תיִנֵׁש קֹצָי (00661)

 40 1086 סתס'8 6086 4. ז. ךיז ןטסולנרעבוא

 ,רֶבָדְל קקֹוּתְׁשִהֵמ לֹדָח
 :(לזרב) תיִנֵׁש ןֵּבַל סס ?סזװמס/ 2881 0. 6 ןעולנרעביא

 .יַּדִמ רֶתֹוי ןֵּבַל סס סטסי+

 ,דֹאְמ רֶׁשֲאֶמ סטסנט8קמצ 60) ךילקולגרעביוא

 ,הָריִסְמ 66נ10סעש 7 גנובעגרעביא

 ססץמזמנפ !רֹסְמ 60 66096/ ש 6. ןבעגרעביא
 8176 100 זמטסמ} ם1טס 1מ 640688 ;רֹפֶמ

 ש. 7. ךיז -| :ףֶדֵעַה ףֵדֹוע תַּת ,יַּדִמ רֶתֹוי חָּת

 460096 006861/ !דִדַיְּב רֵסֶמִה םט;6ע

 רֵּכַמְתִה 90 8060109 0268611/ ;דָל ֹומְצַע תֶא ׁשֶּדְקַה

 .(ער רבדל)

 .יָּל ֹוׁשְפַנְו ֹופּוגְּב ןּותָנ ,רּוסָמ 66ט0166 66). ןבעגענרעביא

 טמיאו1וומקוצ 1 םטס!טמ98ע11ש 000. רלַאװעגרעבא

 ,ֹוחְרָּכ לַעְּב ,ןֹוצָרְב אֹּל

 ,לֵמְׁשִמַה לַע ףֵדֹוע סטסעשט61046 4 טכווװעגרעביא

 יהְכּובְמ 61800ע08206, עטנממטפ 2 הףַולעגרעבַיא

 ,הָמּודִמ

 זמסץס ?םהמ סתסט90, 0964 286 000 גוננעגרעביא

 .יַדְמ רֵתֹוי 8006

 ןֶּדְחַּפ 919010 ץסעפסמ ? רענעלַאֿפעגרעבייא
 .,בּוקָר עס190ת 66/ טלױֿפעגרעביא
 ,םיִרְׁשְקִּב רּוׁשָמ 049906, 1166 60. טפינקעגרעביא
 .ךּופָה 16061:86 6600. טרעקעגרעביא
 5/01646 טצ 868461ת8 900 06/ ןענַאטשעגרעביא

 .הָריִמֲע בֹרֵמ לֶקָלְקִמ 1089

 9000 8מםעק, טסיצ סטמתותפי 60}. טציפשעגרעביא

 ,דֹאְמ םּורָע ,יַּדְמ רֵתֹוי פיִרָח

 ךַיז ןעקנַיוװרעביוא -- 88 --

 90 01 :היִנֵׁש רֹפָח 90 618 2851 ש. 4. ןבָארנרעבִיא
 ֹולְּכ רֹפֶח 00 018 םוװ ויִנֵׁשַה רֶבֵעָה דע רֹפֶה 8

 הֵּתַּפ 00 ץס180406, 120006 שש 6. ןרעביודרדבוא

 .ַחְצַנ ,-לֵע רֵּבַנְתַה סס סטסעסס186 שש 6. ןרעוועדרעבוא

 ֵלְּמִה 0 ?מנמא סטסע . 2. ןעקנעדרעבוא

 {0ס 802080 0964, 0096 שש. 64 ןקעדרעביא

 .הֵּסַּכ ו-לֵע ַעֵּצַה

 00 1611 8883מ, 260618 ע6- 6. 6. ןליצרעדרעבוא
 ,הנָׁש ,רֹזָח ,תיִנָׁש רֵּפַס סס

 .(ׁשֶדֶהְמְו תיִנָׁש םַּפְדַה 90 עסץצומס ש. 6. ןקורדרעבוא
 ִּדַּפַה .ְּךֹפֶה 0 ?טײמ סטסע שש. 6. ןעוורדרעבִיא
 .םָמֵעַׁשְמ 9001008) 10681180106 60/) גוסירדרעבוא

 ׁשיִאְל היִה 90 2896 286 זמהמצ . 6. ןבָאהרעבִיא

 היה 90 םפשס 086 806ש01241 111008 ;!םיִּבַר םיִרָבּד

 עס םםצס םסמס ?םניסט9מ :;תֹודָהֶא םיִמָעְּפ ׁשיִאְל רֶבָד

 ,(רפס לע) תֹודָחֶא םיִמָעְּפ רֹבָע 8668 118

 .רָכָמ חֹׂשֲע ,רכָמ 900 6214 טע ש. 6. ןעטַאהרעביוא

 ;ײב רֹצֲע ,בָּכַט 9ס 66080מ, 2014 . . ןטלַאדרעבוא
 .ןֶמְּזַהְמ רֵתֹוי רצָע 00 2016 סטסע

 6ס !םִיַנָׁשָל רֹוָג 10 סט? ומ 9ש934 . 6. ןקַאדרעבִיא

 .(החישנ ַעֵרֶּפַה ,קָסֶּפַה 1ם06נעטץ9

 00 סצסעטשסעא 026861/ 2 ;- ְךִיִז ןעוערָאהרעבוא
 ,הָדֹובֲעַב ֹומְצַע הֵאְּלַה

 ולָלְבִּב ןג 8סת018/, 8סתס/פוו} 000. טפיוהרעביא

 | ,רּוחָיְּב 68060121)+

 הֶאְלַה 90 סטסע811914 06861/ . ;. ְךִיִז ןביוהרעביוא

 ,ֹומְצַע תֶא (ַעֶגֹוהְ

 רֶבָּד לע ַחֹסָּפ 0ס 8וק סטס סזם19 ט. 6. ןפיהרעביוא
 ,(האיוקב וא בתכב) טָמָׁשֲה

 ,ןפיהרעביא = ןרעפיהרעביא

 עפְנ 90 118ת81191806 ש. .. ןרעדנַאװרעביא

 ,רָחַא םֹוקָמְּב בֵׁשִיְתִה .רֵּגַה .תֶרָחַא
 60 סט1- !ילַע ַחֹמְצ 60 סטסעםעסש ש. 4. ןסקַאװרעבוא

 ,דֹאָמ דע לֹדָו םםשסיש

 םֹוקָּמִמ המָר 900 ?םץסיש סססז 0 6. ןֿפרַאװרעביא

 טס ודָחֶא לָּכ לֵּסַה 90 ?םעסיט סטסעצ 0תס :םֹוקָמְל

 40 ?םעסשש 0מס- ש. =. ךיז -|:ךֹפֶה סצסע?מעסיש

 00 םס 600076ע166 (/70) !ךֵּפַהְתִה 8617 סטסע

 עס !ביִרֵמ לֹדָה 00 00886 ט8ע1ס|ומפ !דֶּמַּמְׁשָה

 ,ָגֹרֵמ לֹדָת 00886 1800
 40 חנמע 29 0868 ןקולב וד טומ ךוז ןֿפרַאװרעבוא --

 ,והער לא שיא רקש ,והער לא שיא םיניעב זמר 0686

 90 טט88מ 8891מ ּוםַּבַּכ 00 טט88ג . 4 ןשַאװרעביא

 ,תיִנֵׁש םֵּכַּב

 .ןגעוורעבוא = ןגיָווװורעבוא

 ,תֹוּכְבִל לֹדָח 90 00886 סזצומפ 6. ?. ךיז ןעניווװרעביא

 ?ס יט1מ?ס, ץ888 986 ט018161, ש. 4 ןרעטניוורעביא
 .ףָרֹחַה יֵמְי הֵּלַּב ,ףֹרָח ת1066

 {ס שת 80 ס80ג ס?9מסנ 0. 766. ךיז ןעקניוורעביא
 ,הָזָל הָז םיִגיֵעְּב ץרמ .ֹוהֲעַרְל ׁשיִא רֵּקַׂש

 ץֶרָאָל



 ןעלקיוורעבוא

 ;תיִנָׁש ְךֹרְּכ 00 טטעפק טק 2921 ש. 6. ןעלקיוורעבוא
 ,תיִנֵׁש לֵּתַה 00 8טט8006 8081

 ,תינֵׁש (ַחֵנק הֹהָמ 90 יאוקס 8881 ש. 4. ןשיורעביא
 ס0ס סטסע0818806 :לֹקָׁש 90 6148 ש 6. ןגעװרעבוא

 וס סט960608מ8- (/4/.) !-לַע לֵקְׁשִמְב הלָע יִעֵרְבַה
 ,יֵּלֵע הֹלָע

 ?ס 06880 00 20 468ו/008 ש. 9002. ןו ןלעוורעבוא
 ,דֹמֲחַל לֹדָה

 טס ם88 1080 16 טלָאװעגרעבוא םוא ךוז טָאה םע --
 ,(תוצרל) דומחל לדח (6

 900 ס4008046 +00ע08, 0. 760 יו ןעלטרעוורעביא
 .ביִר 1

 רֹמָא 90 8ה} ף0ףֹות) 10/029 0. 6. ןגָאורעביא
 ,רֹזָח ותיִנְׁש

 עֶבֶׂש 0ס0188008000, 801:01060 06/. סַאורעביא
 ,יָּדְמ רֶתֹוי

 רֶתֹויַחֶלֹמ 90 8810 400 זמטס084 0. 6 ןצלַאזרעביא

 ,(ְךֶרֹצַהמִנ יֵּדְמ
 ,יִּדְמ רָתֹוי ַחֹתֶר יֵחֵּתַר טס סטסעמס1} 6. 6 4 ןדיורעביא

 רֵאָׁשַה יַּתַמְהַמְתִה 90 םֹוּפָצְי ?סצמפגמ . 4 ןַײזרעביא
 תֹומֹוקְמִב היה 00 26 ת 8ס10ט81 ץ18068 !םֹוקָמְּב
 ,םיִנֹוׁש

 נס 90 8160, 80/81ת ש 6 ןעַײורעבוא
 רֵתֹוי ץֵמֲחַה 90 108/66 900 800ע 0. 6 ןרעַײזרעביא

 ,(רואשנ יַּדְמ רֶתֹוי ץִמֲחֲה 90 1680 900 זמטסמ !יִּדִמ

 תיִנָׁש הֵּמַנ 90 1086 869 206 0 6. ןֿפױרעבוא
 ,(ׁשֶדֶחַמְנ

 זס 814 סט !יִּדִמ רֵתֹוי בׂשֵי 90 0ט1816 שש. ןציורעביא
 .ףֹוּטַה דַע בׂשָי

 ,רֹוׂשֵמְּב רֹוָנ 0 880 ?םזסטפמ ש. 6. ןגעזרעביא
 הֵּנַר יַעְּבְׂשַה סס 040ע8801806 ט. 6  ןגיסעזרעביא

 ,יַדְמ רָתֹוי

 וס 800 2030 וקֹדָּב 90 סאפזםומס ?. 6. ןעורעביא
 60 ץסעט86 !(רפסנ ןֵּקַּת יֵהיִּנַה 60 ע6ט186 !תיִנֵׁש האָר
 ,(רפס) אֹרָק

 .ַהיֵנֵמ עסס180װ !קֵרֹוּב סאפצמומסע ?מ רעעזרעביא

 ,םּונרּפ יהָקֶּתְעַה ?::811818010ת 8 ץעזרעביא
 .ץעורעבוא =גנוצעזרעבוא

 60 1182810/, קט? ֹומ 28000מ0/ ש. 6 ןצעזרעביוא
 ז0 :םֹוקָמָל םֹוקָּמִמ רֵבֲעַה ,רַחַא םֹוקָמְּב םיִׂש 6
 ז0 688286 9. ?. ךיז -|| :םָגרַּפ .קֵּתְעַה 6

 ,רָחַא םֹוקָמְּב בֵׁשָי סזנס'8
 ריחמב רכמ 40 0ט60682/06 חקמ םעד ןצעזרעבוא ז-
 ,ידמ רתוי לודנ

 זםלסע- !םָגְרַתְמ יקיִּתְעַמ 918081800/ ?מ רעצעזרעביא

 .ץיִלֵמ יןְמּנִרְתִמ סעס9סװ
 הָלָחְתַה ס060081 !הָרְוֲה ע0ס0601010ת ,/ גנורזַחרעביא

 ,שְדָחִמ
 לֵחְתַה 60 עסתסש ;הֹנָׁש ,רֹוָה 90 עס/086 ש. 4, ןֹרזֲחֹרעביא

 ,שֶדֶחַמ

 ןענַאלכרעביא -- 89 ==

 60 1081:6 106016 מִצ 1889108: 0. 64 ןענַאלחרעבוא

 ,תיִנֲעַת יֵדָי לע ׁשֵלֲחַה
 00 66886 1801100 טט10ג !תםטתמ- שש. 4. ןשלַחרעביא

 ,בָטְרִמ ףֵלַעְתִהֵמ לֹדָח סע
 ןג6 6008 ץרַאה סָאד טשלחעגרעבוא םוא טָאה םע --

 ,דוע בער שיגרמ ונניא םס9 1661 םטמיויק 87 6

 ש. ז-. יז --|| : תיִנֵׁש הֹׂשָע 90 60 2891 ש. 6. ןָאטרעביוא
 ,ויָדָנֹּב ףֵלֲחַה 90 011800:6 ס8'0 8018

 ,םיִקָלֲחַל קֶלֵח 90 610166 ש. 6. ןלווטרעביא
 הָרָבֲעַה ס2עעצומא סצסע ,/ גנוגָארטרעבוא

 ,םֹוקָמָל
 םֹוקָּמִמ רֵבֲעַה ,אֹׂשָנ 00 ס8עש 0ט61/ 6. 6 ןגָארטרעבוא

 00 4088/װ, 480016 ;לֹבָס ,אֹׂשָנ 10 606426 !;םֹוקָמְל
 ,ליִבָר ְּךֹולָה

 60 1021, !בֹׂשָח 0 9מ1ת/ סטסע . 4. ןסכַארטרעביא
 ,נאָד ,דֹחָּפ םעמיססמ4

 ;םֹוקָמְל םֹוקָּמִמ ׁשּורָג 6ע1טומ סטסע/ ,/ גנובַײרטרעביא
 ,אָמְזְנ ,הָזְרְפַה ,הָנָלְפַה ס48880189104

 ;םֹוקָמְל םֹוקָּמִמ ׁשֵרָג 00 4:106 סטסע . 6. ןבַײרטרעביא
 ;(סופ) הָצּורְמִב הֵאְלַה 40 עטמ 400מ, 116 (6 /20186)
 .םזִג ,זֵרְּפַה ,גֵלְפַה 00 6480:6

 םֹוקָּמִמ

 דנְדְנ .ַעֵנֲעַנ 00 888846 טק ש. 4  ןעלסַײרטרעביא
 ,ֹולְּב דַנָה פס 866 סט9 211 !טָּכְׁשַּכ

 800עקוםש סצס+, 01088ת2 ,// גנוטערטרעביא

 ,הָרָבֲע ,-לַט הֶרָבֲע 980801688100 ;הֶרָבֲע
 60 :"לַע ךֹרָּד ,רֹבֲע 0 8060 סטס/; ש 4. ןטערטרעבוא

 .קח רֹבָע עז 8

 .ןעלםִיַורטרעבוא = ןעסערטרעביא
 ,-לַע לָע 90 פטנימ288, 009400 6 6. ןכערטרעבוא
 .הָצּורְמַּב םֶּדִקַה עס סט?זטת ש. 6. ןגָאירעביא
 ,רָאי-רוּבע = רָאי-רעביא

 ץסזח918100, :ףֵדֹע .רֶּתיִמ טטמסע?/טסט8 66). גירעביא
 .חַה רֶתָי 2080 1

 רתי 986 1686 01 886 קס0װ016 טײל ענורעבוא יד --

 ,םישנאה
 טס- :רֶאְׁשִּנַהְל ַעֵנֹונְּב 88 90 מס ז689 600. םנגירעביא

 .הָז רַבְּלִמ .הָּוִמ ץוח 58

 לַע רָתֹוי .הָּבְרַה תגטסמ, 00 זמטסמ 660 סנירעביא

 ,הָּדִּמַה
 מס 18 םס?ל מפ11ו0ט}8ע! נולק םנורעביא טינ זיא רע --

 ,המבחב ןיטצמ ונניא טט6

 רֵתֹי ףֹסָח 60 קזספ0 100 זםטסמ ש 6. ןפַאכרעבִיא

 .םֿפִּת .חֹקָל 10 1846, םזפפק :!יַּדִמ

 תליכא לכא 90 4846 8 8880/4 םעפע ןפַאכרעביא --
 ,יארע
 ישנ 40 ףז870 0708/8 םעטָא םעד ןפַאכרעבוא --
 | ,חור בשה

 ;הדמה לע רתוי השע 40 0ד6100 טָאמ סָאד ןפַאברעביא---
 ,הדמה לע ורפה

 ,ןענַאלחרעבוא = ןענַאלכרעביא



 ןעפָארכרעביא

 הֹּלע 90 00100 1מ 820//ת2 6. ןעפָארכרעביא

 .הָריִחְנִּב ׁשיִא לַע
 לע יַּדִמ רֵתֹוי ןעֶמ 90 06611040 ש. 6. ןרָאלרעבוא

 00 1420816/ 1018 026 000- ;(הינא וא הלגע

 הָלָנֲע לַע ןֹועָטְו תַחַא הָלְגעֶמ קרָּפ יז סיק9:06 90 8046
 .יַּדִמ רַתֹוי םֵמֲעַה סס סצסעטט1:462 !תֶרָחַא

 ,רֵתֹוה ,רַאְׁשַה 90 1686 0. 6. ח ןזָאלרעבוא
 ;הָצּורְמִּב ׁשיִא לַע הֹלֶע 10 סט?עטמ 4. ןֿפױלרעבוא

 ,"תֹורָג לַע רֹבָע ,יִלָּכַה יִּמ תֶא רֹבֲע 60 סטסע1!סש

 רֵהֵט .ַחְּנַו 60 21/) +621118060 6 6 ןרעטֿפולרעבוא

 ,תיִנֵׁש ַחּוַר 0ס 281 8021ת :ַחֹורְּב

 .ןֶמָו הָויִא בֹכָׁש טס 116 80100 1010 0. 46 ןגולרעבוא

 ּוחקִּתַעַה 118מ818110ת ;ןננוגיילרעביא - .גיילרעּביא
 6008106/8110מ, 661106- (עז.ע--) 9. גניניילרע ביא

 תַעַּדַה םּוׁשָי 4610מ

 םֹוקְמִּב ַחיִּנַה 10 טט6 10 0016 ם184066.6.ןגיילרע ביא
 גקֵּתְצַה {ס 118881816 1" לע םיִׁש 10 }גָד סטסז ןרֵחַא
 ,בֵׁשֵיְתִה {0ס 6008104ס/, 6611081816 ש.ז". ףיז-- ||

 יִלָּב לֶא יִלְּכִמ קֶרָה 80 ץסטע סטסז 0 6 ןגידיולרעביא
 לֹבָמ ,אֹׂשָנ 10 6ת6ט16 10 ?מס 606 0.  ןדַײלרעבוא

 .ףֹוּטַה דַע

 קּקַו 80 עסס:צ, 6189011 88הומ ש 6  ןרעטַײלרעביא
 ,תיִנָׁש

 ,ארק 40 1686 98/0ט388, 0086 0 6 ןענעיולרעביא
 ,ןבעגרעביא = ןרעֿפילרעבוא
 6א0סע16206 ;םיִיַחַכ הָרָאָׁשַה טטעט1ט8|} ,/ גנובעלרעביא

 .ןֹוְסִנ
 יִרֲחַא הִח 10 םטעטוטס, סטס/סס שש 4 ןבעלרעבוא

 ?ס ןןטס ֹומ :םיִּבַר תֹועָרֹואְמ ְךֶרֶד םיִּיַחַב רֹבָע ;שיִא תֹומ

 60 סצץס116806 !םיִּבַר תֹומֹוקְמִּכ רוג ענתמִע 8

 ןֹוָּפִנ יִדָו לַע ׁשֵּגְרַה
 .ןענעיולרע בוא = ןזעלרעביא
 60 1684 סז* 8וט07 2823 0. 6. ןענרעלרעבוא

 900 ןס2עמ 900 ןמטסמ ש. ז= ְךֹיז -|| ;תיִנֵׁש דֹמְל
 ,יַּדְמ רָתֹוי דֹמָל

 9ס :הָנֵׁש ףֵלֲחַה 900 0880, 8116/ 2 . ןכַאמרעביא

 ׁשיִאְל רֹסְמ 1180810ע, 10846 0ש70/ (20026///)
 ,(שוכרנ

 ,הָרֵתְי הָּדִמ 680688 2. סָאמרעביוא
 וס1מסעעסרס 000 ןגרָאמרעביא

 .םִיַתְרָהמ
 ,ׁשֶדֶחֶמ הֹנָּב 90 1600114 0. 4. ןרעיומרעביא
 עַבָּטִמ הָלֲעַמְל טטמסעגטזמאמ 00/ ךנלשנעמרעבוא

 | .םָדָאָה
 10 זמס8ֿ8טע6 !דֹדֶמ 40 100880ע6 ש. 6. ןטסעמרעביא

 ,תיִנָׁש דֹדֶמ 8910

 ,עֵבָּטַהַמ הָלעמְלָׁש םטמסננגפ0ט1841 64/. ךולרוטַאנרעבוא

 ,תיִנָׁש רֹפֵּת 00 806 2881מ ש. 6. ןעוונרעבוא

 דַצ ְךֹפֶה 90 ?טעמ (6 60000) ש. 6. ןעועצינרעביא

446 687 8166/ 

 ןעלגערפרעבוא -- 40 --

 ;(ןׁשי ףגב ןוקתב) ץּוחְל יִמיִנְּפ

 ,"יֵנְּפ ׁשֹּדַח

 ןיפ ןופ 40 288 180 תוקמפ ש. 6. ןגיטכענרעביא

 ,הָלְיֹּלַה לֶּכ
 4210 טס8808810ת, 1810 סשסע / גנומענרעביוא

 ,חָמ הָּזִהֶא תַלָּבַה
 10 608:6 סטס1, 481:6 מס88688108 ש.6. ןעמענרעביא

 ;רֹכָּל ,ׁשפִּת סס 0ס0148:1:6 ! ײִמ הֶּזְחֶא לֵּבַה ו-ֵמ לֵּבַה

 ש. ז. יז -|| ויַּדְמ רֵתֹוי ריִהְמִּב רכָמ 40 סטס6
 60 }288 !ראָּפְהֶה ּוהֵאָנְתִה 90 20889} ץט8 טק

 ,לֹדָח ,רֹבָע 4
 ,לֵּבַקְמ ע6061טסע זמ רעמענרעביא
 ,ׁשֶדְחַמ הֹנָּב 0 עססט116 . 6. ןעיורטסרעביא
 וֹרָה 40 48/6880 0764 28818 0, 6. ןעלוטרעביוא

 .(םינינפ) תיִנָׁש

 ורָּנִמ 00 4ססס/ ש 6. ןרעֿפנע - ,ןרעֿפטנעװרעביא
 ,ידָיָּב רֹסֶמ ,ריִנְמַח

 ;םָסְרַּכ 00 004ע046} שםהש םמפופ שש 4. ןסערעביא

 00 ס0ט01680/ 089 00 640088 0. ז. ךז -|
 .יַדָמ רַתֹוי לכָא

 רעגנַידרַאֿפרעביא

 .יִנָשְל תֹונָלְּבַגְּב
 רבֲע 90 ץ858 ספסע} 0108 עט. מח 6 ןרָאֿפרעביא

 .הָלָנֲעָּב םֹמָר 0 עטס 0076 !;(םוקמל םוקממ)

 ,תיִמֹאְתִּפ תֹולְּמַנְתִה 846660 20:802 ?מ לַאֿפרעבוא

 900 2810208 83006מ|ץ, 80ע01186 2 6 ןלַאֿפרעבוא

 ,םאְתַּפ ֵּפַנְתִה
 60 סטסע- !היִנָׁש ׁשבֶָח 00 100808 0. 6. ןקַאּפרעבוא
 00 0ט0ע680 טש. ז. ךיז - || :יּדִמ רֵתֹוי ןעֶש 0
 .יַּדְמ רָתֹוי לכָא

 .ופָּכ םֹקָר 60 400 6041ע617 ט. 4. ןלױֿפרעבוא

 הֵּקַנ 60 01684 2/ 8000/ 2881 ש. 6 ןצופרעבוא
 ,תיִנֵׁש טֶׁשַה 90 סעגנמ 2081 ;תיִנָׁש

 לע הלָע 90 64061, 8טעק888 ש. 4 ןעװעצוֿפרעביא
 ;הָרְבֵעַה ס09ע:עץ1ת2, 418480010 ,/ גנוריֿפרעב:א

 ,הָתָחְׁשַה ,לוקְלק 8קס1110
 40 !רֵבֲעַה 00 ס86עװ, ע8תצמסע? ש. 6 ןריֿפרעביא

 90 ש. . ךַיז -| :דֹבֶא 90 1080 :תָחְׁשַה ,לקָלק 81
 00 06 :רָחַא םֹוקָמְל רֹבֲע תגסטס 90 840186/ 6

 ,תַחׁשִה ,לֵקְלקְתַה פקס6
 ,הָניִפְמִּב ריִבֲעַמ 16עעשצמּפמ ?ט רעריֿפרעבוא
 00 11808- :ׁשֶרדֶחַמ ַעֹטָנ סס עסץ}8? ש. 6. ןצנַאלֿפרעבוא

 ,רֶחָא םֹוקְמִּב ַעֹמְנְו רֶבֲעַה ןט18מ6

 ,רֹבֲעְו ףֹטְׁש ,םֹרָו 60 סטסע8סש ש ?4 ןפולֿפרעבוא
 ,יָנָּׁשַה רֶבעֹל ףוע ֹוא ַחֹרָּמ 10 117 סצסע שש. 8 ןעולֿפרעביא

 00 1/0020 ספסע} 0600/00 סם- 0. 4. ןרורֿפרעביא
 60 טס 8001166 טי :"לַע אפ 68406 רע101 6

 ,ןֹואָּפִק יֵדָי לַע לקְלַקְתַה 1601

 ;תיִנָש ןֵּגַמ ֹוא הלָצ 90 ?עד 2888 0. 6. ןעלגערפרעבוא
 .יָדָמ רָתֹוי ןִגַמ ֹוא הֹלָצ סס 1ץש 900 זמטסמ

 90 ע6טפזמ0 (//)

 רָסֹומ ֹוא ריִכְׂשַמ 800160004 20



 ןגערֿפרעבוא

 לֹאָׁש 90 88/ סי ןוףטוץס 2291 0 6. ןנערֿפרעביא

 ,תיִנֵׁש
 .ןטערעבוא = ןפערֿפרעביא

 .ְךֶרֹצַהַמ רַתֹוי םַּלַׁש 0 סטסעמפש 0. 6. ןלָאצרעבוא

 .הָצֵחְמ הֹנָּב ,רדָּג סס ןט81119108 ש. 4 ןעמַאצרעביא

 תיִנְׁש תיִבָחִמ אֵצֹה 60 !םמ 888מ ש 6 ןפַאצרעביא

 ,(הקשמ)

 ,הָסָכִמ ,יּוּמַּכ ססטסעותפ, 6886 (2/ | -) זת גוצרעבייא

 | .הָפָסֲעַמ
 רַזִּפ 900 8טפהע סטסע) 0863 ט. 6. ןרעקוצרעבוא

 ,הלע (תפנ) רֶּכִס

 69 ּוהָּפְטַעַמ ססצסע} 0986 (2/ ןע -) זמ יצרעביא
 ,(אסכל) הָּפָמֲעַמ

 00ת+ש166108 / גנונַײצרעביא

 .הָקְִחַ
 ,רּורְּב ַחֵכֹוה ,תֹויָאְרִּב ַחֵכֹוה 60 60םט1006 וע. 6. ןגַײצרעבינ

 ,תיִנֵׁש םֹׁשָר 0 סנעהס6 982ומ ש. 6. ןענעכַיײצרעביא
 .הָריִפְס ססט?189/ 0ט6/ ,' גנולַוצרעביא

 הָרּורְב הָנּומָא תיִמיִנְּפ הָרָּכַה
 צז -

 ססטמפ :רֹפִס 40 ססט|צ 006/ 0. 6. ןלַײצרעביא

 .ׁשֶרֶחַמ רֹפֶס 8091
 60 ץפפ8 !הַּסַּכ יהֹפִח 10 60976/ ש 6 . ןעיצרעביא

 !םֹוקְמִל םֹוקָּמִמ קֵּתעַה .רֹבָע 6ס 880986/ סט 1ס

 ?ס 60. = ךיז -|| זיַּדִמ רַתֹוי קָּיִד 08 400 48
 קֵּתְעַה 90 עסזמסשס :ׁשָּבַלְתִה .הָּפַּכְתִה 06 606
 ,ֹותָריִּד

 ,ןֹויְלָע דְנֶּב סטס+0086 ח רעֶוצרעבִיא
 {0 010088 000861?) 10846 1מס ט. = ךִיז ןמלַצרעביא

 .(ירצונ) ּוהָזָח לַע בֶלֶעַה ןֵּמִס הֹׂשֲע םֹוָמ 01 61םס ,8
 !זיָנֵׁש לֵׁשַּב ס 0011 סטסנע 20818 6. 6. ןכָאקרעביא

 {0 018080 :יִּדִמ רָתֹוי ּלּׁשַּב 80 2011 400 גמטסם
 ;לֵּכַעְתַה 00 טס 61868960 0. לז ךז - || :(ןוזס) לָּכַע

 .ףַצִקְתַהמ לדֶח 00 0685860 8
 ,תיִנׁש קרפ טס ססומ0 288/4 ע 6 ןעמַאקרעבִיא
 40 םועוְש טֶצ 88ת61ותי 00 ט.4. ןעשטַאװקרעביא

 ,םִיַרָיְּב ׁשּומְׁשִמ בֹרֵמ ְךֵלְכַל זמטסמ

 .רָחַׁש 0 טט} סטס/ ? 6 ןֿפױקרעביא
 ;בֵּפַה יִּדֹפִה 00 ?טזעת, ?ט10016 0 6. ןעילוקרעבוא

 ?0 ?טזג016,?טזח 8080 0טסע 6818 ע.2*. ךיז -- ||

 רֶמָה 10 ס0םטסע9 0ת08617 (/60.) וּדַּפַהְתִה ,ֵּפֹוּנְתַה

 | .דָּמַּתְׁשִה .ֹותָּד
 עֶר ןִיָנֲעַמ םֹוְּׁשִב אי 0 864 סטס/ ט  ןעמוקרעביא

 ."ֵלֲע רֹבְנ .ַחְצַנ ס 4166 סטסע

 רקְמ :-לַע רֹבֲע 900 1008 0ױ64 ט. 6. ןקוקרעבוא
 {0 04088086 ט.ז. ך" -|| וַּהיִנַה 0 60186 ;תיִנֵׁש

 .ּוהֲעָר לֶא ׁשיִא רקָס 8

 והָרָג הָּלֲעַה 0 סםסש סצס/ 8881 ש. 6. ןעַײקרעביוא

 .בֵטיֵה סעֶצ 00 ס08600 0611 :םַעַּפ דיע םעֶל

 ,רֶצ לֶא דַצְמ ךֹפֶה ,5נְלִנ 60 עס1} סטסע 4. 6 ןעלקַײקרעבוא
 .ןבַײלקרעבוא = ןביולקרעבוא

 ,רעבַײלקרעבוא = רעביולקרעביא

== 41 -- 
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 ןעמיװשרעבוא

 40 סט96019/ 030460 ומ סטמתותקי 0. 6. ןגולקרעבוא
 ,-לַע הָמְרָעְּב תֹוָּלָע ,יּלֵע םָּכַחְתֶה

 00 06 !רֹרָּב 90 100 8סע0 0. 6. 4 ןבַײלקרעבוא
 טס עסנמסט6} ש. 7 ךוז -- || :קֵּדְהַּד ,קָּיַד ךטפניס1סוג181
 ,ֹותָריִּד קֵּתְעַה ס1006 5'026; ססם,ׂ(6

 ,תיִנְרָחַּב ,7 עק -- | :זֶרֲחַּב סנגס086ע ז רעבַײלקרעבוא
 90 ס88086 0תס'8 םיטנימסמ?8 קי. יז ןדננלקרעבוא

 | ,ויָדְנּב ףֵלֲחַה
 ,ןשלַחרעבוא = ןעמעלקרעבוא
 ,ןֵגֹוּבחִה ,בׁשָה 10 1מומז 6008166 ע 0. ןרעלקרעבוא

 .תיִנֵׁש םיִרָׁשְקִּב רׂשֹק 10 אמסז} 016 288 ש. 6. ןפינקרעבוא

 ׁשּול 0 זמֹוצ ס* 2ת0686 282ות ש. 6. ןטענקרעבוא

 ,(קצכ) ׁשֶדֶהַמ

 .תיִנֵׁש ֹוּדְנַּב םֹכָר 90 טט990ת 8881 0.6. ןעלפענקרעביא

 ,תּוכְּפַהְחַה טטעםזמש סשסנ ,/גנורעקרעבוא

 90 טק869 :ְךֹפָה 60 ?טנימ סטס1 . 6. ןרעקרעבוא

 שי זי. ךיז -- ||:תיִנֵׁש אֵמאֵמ 90 8טטססק 8888 :לָּמַה

 00 ססתטסעי9 סמס8611 ( 2.) לֹפִנ יָדַּפַהְתִה 80 גת 216 |

 .דָּמַּתְׁשִה ,ֹוהָּד רַמָה
 00 ץט9 60סע992120 !ם זה סָאד ןרעקרעבוא -- |

 ותיבב םירדס-יא השע 486 סט86 !סץעפץלטעטצ

 ,הלעמל םינותחתו הטמל םינֹוילע ךפה

 וס 123 0010 ןקע8ת/28 טלעװ יד ןרעקרעבוא --

 ,ללוחתה יבבותשה

 יהָכַּפְהַמ סטסעטטצמ) סצסעפםעסשש ם שינערעקרעבוא

 .יּונְׁש 6286 !הָסיִרֲה

 .(לותהלו הֵּקַח 40 17014816, תמ11010 ש. 6. ןעמירקרעביא

 .הָעָּתְּפַה .הָעיִתְּפ םטעקע186 ./ גנֹושַאררעביא

 יַעֵּתְפַה סס פטצקנ1פס ע. 4 ןשַאררעביא

 60 0841 90 0908 0180 ש. /66 ךז ןֿפוררעביא

 .הָוָל הֶז אֹרָק

 םיקְּמִמ קֵּתְעַה 90 עסתגסטס} 8816 2 6. ןקוררעבוא

 .םֹוקָמָל
 'א קֹחָׁש 90 עטס 0 םזֹומ0 ש61| ש 6  ןֿבַײררעביא

 .בָטיֵה ןֹחְמ
 00 זמסתל1סת !הָּתַּפ 00 םס:802606 4. ס. ןדיוררעביא

 .ַחֵחֹוׁש 40 4180088 :רָּכִזַה

 .תיִנָׁש רֶהֵמ והֵּקַנ טס 01658ת 20810 שש. 6. ןגינווררעכיא

 .הָקְסִּפַה ןםלסעזטמס1סמ ?ת סַײררעביא

 וםיִאְצֲחַל ערה 60 1087 ות +שטס = 6. ןסַײררעביא

 0 06 עסם? ש 7. ךיז--|| וקַסְּפִה 90 ותוסעזטמֹפ
 .םִיָנְׁשִל עַרָּקִה ןת ?סס

 40 ע60404 סצלסז} 60טת+ + 6. ןענעכעררעביא

 40 :ןְנֹוּבְתִה .כֹׁשְח 90 6008146/ :!תיִנֵׁש בֵׁשֵַה סססו

 .יֵּדִמ רֵתֹוי ריִחְמִּב רֹכְמ סטס1:ס6

 ס0ט6168110806 שע. 6. ןצַאשרעביא

 .הָדֶּמַה לַע ורְפַה ייִּדִמ רֵתֹוי ּדֵרֲעַה
 .ןעלסיורטרעביא = ןעלקָאשרעביא
 .ןעמיווש רע בורַא = ןעמיוושרעביא

 0 סלסצעץה{ס}



 ןעקנעוושרעבוא

 ;תיִנֵׁש ַחֵדֶה 00 1186 288 6 6. ןעקנעוושרעביא

 ,םִיַּמַּב להֶמ 00 1080 ט89סעש

 .ךוו ןציוושכרוד = ךיז ןציוושרעביא

 אֹלֹמ 90 סטסע8||) 0ש0:1086 . 6. ןפָאטשרעביוא
 טס סש611080 סמס'8 890זמ- ש. 6. ךיז --|| :יַּדְמ רֵתֹוי

 ,יַּדְמ רֶתֹוי ֹונְמִב אָּלַמ 26

 ,ןַײז רָבֹוג == ןקרַאטשרעביוא

 סס ץט|| ?םצסתפימ, 1106 סצסע ש. 6. ןפוטשרעביא

 ,רֶכָד יִנְפִּב רֹמָע
 00 4106 096/ 186 ןטַײצ עטכעלש וד ןפומשרעבנא --

 ,הערה תעה ינפב דמע 1180 1118

 ,-לַע הלָע 90 םטצץמ288 0. 6, ןגַײטשרעביא

 ;םֹוקָמִּב רֵאָׁשִה 40 םומש סטסע שש. 0 (. ןַיַיטשרעבִיא

 ,אֹׂשָנ ,לבֶמ 90 סטסעססנגס} 6
 0704 תנקמס טכַאנ וד ןוומשרעבוא --

 ,הלילה לכ םוקמב ראשה

 (ריחבבו פֹוק ןתָנ 90 ט006 2023מ שש. 6ןעמיטשרעבוא
 .תֹועָּד בר ןתָנ 00 סט0ש006 ;תייִנָׁש ןִיָנֵמְּל דֵמֲעַה ,תיִנָׁש

 ,ס םט9 גמ 220986/ 1806 6. 6. ןלעטשרעביא

 90 ּורְדִס ְךֹפֶה 90 4/8080086 :רָחַא םֹוקָמְּב דמעַה

 ?0 טס ?עפמ8- ש.?* ְךַיז --|| ;הָרּוצ הֵּנִׁש 8181 סג

 ,ֹותָרּוצ הֵּנִׁש ,הָּנַּתְׁשִה 664(01

 ,תיִנֵׁש רֵּפַּת טס ףט119 סצס/ 2881ת ש. 6. ןפעטשרעביא

 ,ןכײרטשרַאֿפ = ןכַײײרטשרעביא

 ְךֹפְׁש 00 םק11 07 2?8ס 2908ות 0. 6. ןטישרעבוא

 {ס ץסטע !ײלע רֶזַּפ 00 םסעסיש טץמסמ :היִנֵׁש (רֶּזַּפנ

 יִלְּכִמ (רָּזַּפ ְךֹפֶׁש +שסעגמ סת6 ע68861 1040 800361
 טס ט6 8ץ11160, 06 םצשסיטת ש. ?- ךוז --|| :יִּלַּכ לֶא

 .רֶזַּפֲתִה

 ם. ןליישרעביא
 ,תיִנָש הָּמלִּקַה

 זֹוֶּׁש 6ס 8סמס, 9:8ת81019, ע01019 0. 6. ןקישרעבוא

 00 8ו8צ

 רֵסָה 90 םט84 0 8201 20810

 טס 8םנמ סטסנ} ?ע8080סע9 0ט76/ 0 6. ןֿפישרעביא

 0 8801 ס. ז- ךיז --|| זהָיִנֲאֶּב רֵבֲעַה ֹוא ַחֹלָׁש 10 8705)
 ,הָּיָנֲאָּב רבָש סט6/

 18909- :רֹוצעמ יהֹעיְנְמ 212072206 20 גָאלשרעבוא

 ,הֹקָמִּפַה ,העָרַּפַה יטמ?נסמ

 .קַאלשרע ביוא = גַאלשרעבוא
 {ס וַערְּפַה יקֵסְּמַה 80 ומזס/עטק?פ 6. 6. ןנָאלשרעביא

 םירכ) הָּסַּכ 00 ס00טסע (2600/6װ4)) !(לכאמנ לֵּלִּב זמוא

 לש) הָטֶרֶּפ הֹׂשֲע סס ןםטסתם?פסז (6 81000) !(תותסכו

 .(הרוחס) םֹפִּת ,םֶרֲהַה 00 600118089ס} 86126 ;(תונח

 עטס !יִּדְמ רֵתֹוי ןֵׁשִי 60 0ט0181660 0. 44. ןֿפָאלשרעביוא

 0 ש. ז. ךיו -|| :טַעְמ ןֵׁשֵי 81660 101 8016 1180

 ,וניֵּיִמ ץקָה יֵחְּכַּפְתִה דַע ןֵׁשֵי 81660 06861+ 8061
 ,קַאלשרעביױא = קַאלשרעבוא
 0ס ף/87 90 8209807 1206 6 64 ןפעלשרעביא

 ,רָחַא םֹוקָמִל בֹחָס ֹוא ּךׁשָמ
 : . ןעלבומש =! ןעלגומשןרעבוא

 יה יםֶכָמ םַּלַׁש יִלְּבִמ .הָרֹוחְמ רבֲעַה
 60 8! ס6

 זיא --- 40 ---

 יִשיִא םִע ַחיִׂש ,ַחֵחֹוש 10 61ט0088 0. ס. ןסעומשרעביא
 ;בֶלֲחְּב ַחֹׂשְמ 00 216886 סצס/ 0. 6. ןרומשרעביא

 {0 רטם100- ;תיִנֵׁש ַחֹרָמ יַחֹׂשְמ סס 410286 28981ח

 ,דיִמָּב תיִנָׁש ןֵּבְלַה רט88מ 2881

 סט9 ומ ?שס 64. ןדַײנשרעביא
 ,םִיַנְׁשָל רֹוָּנ ,ְךֹהָח

 ,םִיַנְׁשִל ַעּקַּב 00 8119 ןמ סטסס שש. 64 ןטלַאפשרעבוא

 רתֶס 90 891088ץ, 000012601066 ש. 6. ןרַאפשרעבוא
 ,ׁשיִא יֵרְבִּד

 ;תיִנָׁש הָּכִסְּב רֵּבַה 00 קומ 2081ת ש. 6. ןעילופשרעבוא
 ,תיִנָׁש רֵּתְּפַּכ סס טטס9סת 2081

 ,תיִנֵׁש קַחֵׂש ס ץ|2צ סצסע 2891 יש. 2 ןלופשרעבוא
 ,תיִנֵׁש ןֵגנ

 ,-לֲע םֵּכַחְתִה 60 סט9614 ש 6. ןציֿפשרעבוא

 ,לֲע ַחֹתְמ שֹרָּמ טס 8ץ0/0804 סטס/ ש.6. ןטױרפשרעבוא
 ,-ל לַעָמ גֵלַּד 60 ןטנמק ס0צסע ש. 6. ןעננורפשרעבוא

 ,-לֲע גֵּלַּד
 ךיז --|| :קֵּתְעַה תיִנֵׁש בחָּכ סס ססמצ ש. 6. ןבַײרשרעביוא

 ,םיִבָּתְכִמ תֹופיִלֲחַב אב 60 60עע680000/ ע. 766.

 רֵתֹוי קעֶצ 60 סעש 10006/ +םּבת ע 6. ןעַײרשרעביא
 .קעֶצִמ לֹדָח טס 0688ט סעצֹוגַש ש.ז- ךיז - || זֹורֵבֲחִמ

 ,יַּלַע תֶבֹתְּב 9016, ס80189 (2ז. | -) טֿפורשרעבא

 ,הָדָחְּפַה 8086 זמ קערשרעביוא

 ;לֵהְבַה ,דֵחֶּמַה 0 808ע6, ?1?סמ ש. 6 ןקערשרעביוא
 .לֵהָּבִה ירֲחָּפִה 00 06 8681966 ש. ז- ךיז -||

 ,רבָא = רֹביִא

 ,-ל חֹוּב ,ןִיַאָּל בׁשָח 60 ועחסעס . 6 ןרורָאנגוא

 .דוי == דִוא

 מעמימָאק רעכילטֿפַאשלעועג רעשידיא = 609 םָאקזעגדיא
 ,)ס6188 500181 (20212116466 (40 ,504406/ 11018810)

 ,(תיטיבוסה היסורב) םיִדּוהְּיַל יִתָרְבָח דַעַו

 ,ליִסָכ וׁשָּפִמ 1010 (2/. | =) טָאידוא

 .תּוׁשְּמִמ ץ טַײק -|| : :יִׁשְּבִמ 1010116 44). ׁשיטָאידִיא

 ,ןֹויָעַר 1008 עַיײדיא

 = עקשיריא טַײקשידוא ,ךילשידוא ,ׁשִידִיא
 עקשידיוי טַײקשודוי ,ךילשיודִיי

 ,קַאיל דוי = קַאילדוא

 .הּלֲעַנ ןֹויַָר .ׁשֶפָנ אָּׂשַמ 18681 (קז.| - ) לַאעדוא

 ,םיִלֲעַנ םיִרָבְדִּל הָפיִאְׁש 1068118װ0 ?װ םונלאערוא
 הָלֲעַ ןֹויְַרְּב קַבְד 14681186 2 טסולַאעדוא
 .ענעדיי = ענעריא

 ,םשֲַח הצרי ם ; == 620. "יא

 ,בֹויִא רֶפֵָּסַה 886 000{ 01 }00 :בֹויִא 00 קז-. ֿבֹויִא

 ,אָּבַה ססנמומי םסצ9 66/. ערוויא

 ,אבח עובש 4680 0664 ךָאו עדוווא --

 ,האבה הנש 649 ץס81/ רָאי םעדוווא --

 ,(ריזחל) !הֶאְלָה פישּפצ ! (100 6 20) 68. שטייַא

 ש. 4. (ןיֵיז ןוֿפ טַײצ עגיטציא לָאצנַײא ןױשרַאפ עטירד) זיא
 ּהָנִה ,ּוָנִה ם6 8

 10 סט+9} 866614

 .שידוי



 ןרולָאזוא

 ש. 7. ךיו -|| ;לֹדָּב ,לָדְבַה 90 1801206 2 6 ןרולָאזוא

 .דֵדֹוּבְתִה יּלַדָּבִה 0 6 64

 .לֵמלַמ 9ס 80011 ש. 6 ןעװַאבזיא

 הָבֹונ 184-88?מ610+ (2/. סע --) זמ קיׂשטשרָאבזיא

 ,םֶכָּמַה

 .עטשע ר = עשטַאדזיא

 ויְּב לֵהָה 90 1808: 24, 8008 . 4 ךיו ןעוועקעירזוא

 .יָּב לָלֵעְתִה ויָל געל
 080מ-זמּהת 6086 /!זװ8ת (2/ סע --) גמ קישטשָאװזוא

 ,ןֹולְגָע

 ,יָּב חֵנִה ,-ָּב םֵׂשּוה שס טס ץ18066 ס.?. ךיז ןעשטשעימזיא
 וםֲע רֵּבַחְתִה 40 פע06, 0000616 ש. 766. ךיז ןעכוינזיא

 .דֹוס קָּתְמַה
 ,וּבְוַּב סס ד08896 ז- 6. ןעשטשינזיא

 ,בֵרֲחַה ,םֹרָה 90 668ס/סצ ש. 6. ןעוענירזיא
 ,קושזָאי = קַאשיא
 ,הָילַטיִא 1637 קז עילַאטיא

 .יקָלַשיֵא 1088 06. שינעילַאטיא

 .יקָלַסיִא 108/8ת ?8 רענעילַאטיא
 סט סעיק } סטסעװק .קויסח. 4006/- ם - ועכ - ,רעכ|:לטיא

 | ,תַחַא לָּכ ורֶחֶא לָּכ 6

 ;הֶציִּב 688 (21+ רע --) ח !ריא
 ,(רכז לש) הָציֵּב ,ְּדָׁשֶא

 ,יָנְפִל ,םָדֹק ט610ע6} 016 6060. ?רייא
 פטס} 8 0816!) 1846 0216! ,טס2װ6! 406 ירא

 ,רַמָׁשִה ,רֵהּזַה

8106, 6 

 ּהיִרְמ םשפס1סט5 1זמס! ֹ!הָה!ײא 01! סמ} 424 ַײא
 ,םאו 846 1/!לֶבָא טס8 ;ןכ םִא 686 60/.|| !םֶהֶרְבַאְּד
 !רברה ער ,ױא 0 16 18 2204 !טכעלש ווא סע ַײא --

 ס םםטס 16 40 םוזמ! !ןבענעג םוא רע טָאה ַײא --

 !יעברכ וב רעג אוה

 טס 8208 רטסת061101|צ! !ןעגנזעג רע טָאה ײא --

 !רמול אילפה

 686 ףט6800מ8 {תסמ 18 אישק יד ךָאד ווא ַײא --

 ,ןכ םא איה הלאשה
 טמֶש 4008 86 004 ?טינ רע םווג סָאװ רַאֿפ ַײא --
 ?ךלוה ונניא עודמ ןכ םא 0 למסמ ?
 ?המ לבא סט יטמ8/ ? ?סםָאוו טא --

 204 1! ץסט ׁש11| 889 ןגָאז רוא םעװ ױא --
 ,ןרמאת םאו
 2ת0 1? 6 םייא םונ םכַאמ -- ןווג טונ פו רע ַײא --

 ךלי אל סאו טו1| 409 420 10 4068 206 61
 ,םולכ רכב ןיא
 !רע לוי פא --

 !הצור אוה

 !םֶהֶרְבַאָּד היִרְמ 2180ו008 תמס ! 40/ ַײא"ַײא
 8ש8010081 גסוס 1מ8ת !ןשנעמ לֿפוװ טאדפא --
 ! םישנאה רפסמ בר המ ,םהרבאד הירמ טססקס

 ,םֶהָרְבַאָּד ּהיָרָמ 801008 ! 406. ײאזטאדַײא

 יאדוב 01 003186 260 צטס,99 1

 סַײװ-װא -- 48 --

 21801038! םסלש !ןעגנועג רע םָאה טאדטאדצא --

 דאמ המ !םהרבאד הירמ טט046061101/ םס 8820

 ,רמזל אילפה

 אלפנ אֹל תס9 041ע8061מ8עװ .טאדטאדצא ױזַא טונ --
 ,ךכ לב

 ;םֶלֹועְל םָיק ייִהְצִנ 6961מ8), 6ש0112501ת0 00. גובְווא

 606ע811} ,/ טַײק - || :חַצָנָל ,םֶלֹועְל 101 סטסנ 660ט.||
 ,חַצֵג

 ,רע ביוא = רעבווא

 ,טשרעביוא = טשרעבווא

 ,5ביוא =!עלעבַײא

 ,הָמְרָע 9108 מ ?עלעביוא
 ,5בומשרע ביוא = לבוטשרעבווא
 ,רעטשרעביוא = רעטשרעביוא

 זמספג (60 2:000/600) והָּנַמְק ןיֵ 116010 סצס 4 לנַײא
 תיִכּוכְז 41488 (0/ 660:00108) !(הגיראב) הָביִנֲע והָאְלּול

 ,(םיפקשמ לשג

 886 ;רֶהּויְמ ,יָמְצֲע ,ֹוּדַבָל ֹוּלָׁש ,ֹומְצַש לָׁש סטטמ 64. ןגייא
 ,ֹותֹוא

 ןמ 0ת8'0 סיטמ סה רענוומש םענעגווא ןַײז ףיוא --

 ,דחוימה וכרד יפ לע
 בורק 8 16180176 0 111646 שנעמ רענעגווא ןַא --

 ,ערומ וא
 (םס 8816 123מ9 ענעגווא סָאד ,ךַאז ענעגווא יד --

 ?םופ 18 986 8806 ךַאז ענעגווא וד זוא םָאד ;רבדה והוא

 ,ךה וניה טמ120/
 {0ס 016 םתמ טתמ- םיומ םענעגווא ןטומ טינ ןברַאטש --

 ,הנושמ התימ וא תיעבמדיא התימ תומ 886ט0181 41

 {םס רענעגוא ןַײק םִינ ווא הנבל רעד ןוֿפ ןַײש רעד --

 דנבלה רוא 1186 01 186 1מססמ 18 809 2סז סטם

 ,ימצע ונניא
 םָצֶעְּב בּותְּכ ומ סמס'8 סשמ 286 00/. גודנעהנניוא

 .שיִא רַי םָצֵעְב בּותְּב םוג90880 816 :ֹורָי

 ,ׁשּוכְר .ןִיָנַה םפמסעסעפ} מת םוטנגִיָוא

 ,לעַּב ,ןֹורָא סייטס, םעסמע1690/ ?ע רעמיטננַײא
 ,תָמָאָּב ,םֶצָעְּב טעסמסעוש 660. ךילטנגַײא

 8611- טַײק -- || ומְצַע תַבֲהַא לֶׁש 801888 60. גיצוגנגיוא
 | ,תיִמְצַע הָבָהַא 1848

 ,רֶׁשע 10ע99006 :ׁשּוכְר ,ןיָנק טעסעסעפש 8 םננִיַוא
 ,הָנּוכְּת ןג81ולש, טמסעסע+ז} ,/ טּפָאשנ 'גַיוא
 ודיִדְי ,בֹורק 614410ת, 1:16ת60 (2/ ענ -) ומ רענוענַױא

 ,הָעֵר .הָריֵרְו .הָבֹורְק ,ץ ענ --|| :עַר
 .ןְחָח 80ח-ומ-|םיִש (2/ ס -) זעט םִודִיַא

 ;ַחּור-רַהְי ,ביִדָנ 0016, ת0016-1014466 60/ לדינא

 ,ןידָע 4610846 !יִסּוּמִנ יץָרָא ְךֶרֶּד לַעַּב עס1106, 6101

 ןע01146- ;תּוביִדְנ םסט160688 ,/ טַײק -- || !ןיִנָא .גּונֲע

 ,תּוניִנָא ,תּוניִדֲע 461108400688 :;םּוּמִנ 8

 ?תהת :יִנְפִל ,םֶרֶמ ,םָדּה סעס,} 0610ע6 000. רעדרוא

 ,"ִמ ,רֶׁשֲאַמ
 ,ןָבֹו ,ןֹוּבָלָח 8!טטנמסת 4 םַײװ-ַיוא



 זַײא

 ,חַרֹק ,ריִלָנ 106 ח וַײא
 זףֶצ חָרָה רַה 106-0סע78 (עז גרעב -) ?ט גרַאב/|זַײא

 ,חַרָק הָּפְצִמ 'רַה 106-60ט61664 זמסטתלפות
 ק012/ 2081, טסם1060 ססה/ (2/.| --) זט רעבדוַײא

 ,ןְבָּלַה בל ,יִרָיִצַה בד

 ,רעמדולא = םִייזַײא

 ,רֹומָח 888 ( 27 ןע -) וו לוייא

 ,חַרָק-ליִחְּפ 101016 מ עלעטכילדזַײא
 תבכש ןֹוחרִב 81801ס/ :חָרּקק םִי 2ס|8נ 808 4 רעמדזַײא

 ,(רה לע חוק

 .לֶורַב יִלְּכ 1עסת 4001 :לֶוְרַּב ןעסמ ת ןוַײא
 חרבהה ם00688109 תה8 תס }הוש ןוײא םכערב טיונ --

 ,הנוגי אל

 .לֶוְרַּבַה תַלַסְמ 12119086) 181ןט8צ (27 ןע --) ןַאבנזַײא
 ןַאבנוַײא = דנַאבנזַײא

 ,לָורַּב-חַּפ 81664-!עסח 8 ךעלבנזַײא
 ,לֶוְרַבְּב רַהֹוס 1ע0ת-םנסמקיסע עו רעלדנעהנזַײא

 .לְוְרַב-יִלְּכ געסמסטסנס, מפזףשטפעס  גרַאװנזַײא

 .לֶוְרַּב לֶׁש תֶׁשֹרֲח 1טסת-ישסניג8 (עז.| =) / קירבַאֿפ-ןזַײא
 .לוְרַּב לָׁש תֶרֹסנ עסמ 1108  ןץ'כעלַײֿפ-ןזַײא
 .לְוְרַבְּכ הָׁשָקְו קֶוָח 88 89ע088 88 !עסת 00)}. טסעֿפנוַײא
 לָׁש תּונָד םפניסוטפ16-80016 (21. ןע -) / סָארק-ןזַײא

 .לורַב יֵלְּ
 .רעלדנעהנזַײא = רעמערקנזַוא

 ,טםעֿפנוַײא = קרַאטשנזַײא

 .לֶוְרַּב לָׁש ןזסמ, 0? ועסת 66/. ןרעזַײא

 ,הבר הרובנ 116ע00168מ 401600/ הרובנ ענרעזַײא --

 | ,האלפנ הרובנ
 ,הלודנ תונלבס 82ע686 ם8116206 רלודעג ענרעזַײא --

 םיב) ףֶצ הַר הֵרְׂש 106-116164 (2/ רע -) ת דלעֿפדזַײא
 ,(חיקה

 .חָרֵקְּכ רַמ 166-0016 66}, טלַאקזַײא
 ,חַרָמ לֶׁש ףַתְרַמ 106-06118:) 106-0086 ?מ רעלעקדזַײא
 יקר םסזמומש טט9/ סמוע 660 לשַײא
 .הֶחָל ענת9061, םט8 ?0 רעטַיָיא

 ןיִמָע ,לֶהֶּכ 4067 ת רעטַײא

 ,ּהָּתַּל איִצֹומ ןטסזס1סח+ 46/. גיררעטיוא
 ,לגמ ,קִמָמ וט םטעעטנ:266 0. 4. ןרעטיײא
 ,םֶכָל ,םָּתִא ץסוג קזיסוז. 2058 ףךַײא

 ,(םיפלקכ) בֶלֶצֲה ס1ט0 (06 60009) / לכַײא
 .ןָמָׁש ס1} ת !לֵייא

 ,הָּמַא 611, סוגמ19 / (2ז ן-) ?לַײא
 .ןֶמָׁש לָׁש םיִעָבְצִּב רּויִצ 01/-/81801408 4 דליב-ליוא

 ,תיַנ ס11ט6 ./ טרעבלַוא
 .תיַו סן1טס-900 (2} רעמיוב --) זמ םיוב|טרעבלנא

 .ןִמָׁש ץַע
 ,חיַו ס1זס6 ת לרעבלַײא

 ,ךהמנ .זָּפְחָנ .ץֶא ףט101) םפפפש, 8064 00. !גולַײא

 ןַײא -- 44 --

 ,(אהָהַה ט1טת?, 869 סמ 6626 04/- יניְלַײא

 תֹויַהַה ט1ג2190088, 8010188 סמ 6086 / טיוקנילַײא

 ,םִיַּנָשַה

 םיִעָבְצִּב רֶיִצ ע818661 ומ 01 (2/ -) +/ רעלָאמלוװא

 .ןֶמֶׁש לֶׁש
 םיִעְבְצִּב רּוּיִצ תֶכאָלְמ ט5191ת0 1מ 011 / ַײרעלָאמלװא

 ןמָׁש לָׁש
 40 655, ט86 זרֲהַמ 90 11880סת, םטניזיק ט. ןלַײא

 40 6:/108 8810, 289068) ש/ 2. ךוז -||ייִאָה

 ,לֶהֹבְמ היָה ,זֵפָחַה םטצעש

 .ןָמָשְּב חֹׂשָמ 90 011 0. 6. ןליוא
 גפ5לו1 06. || :וָּפֶחָנ ,רֶהְמִנ .ץֶא ןגפ8ל7 66/. 'נידנלַײא

 | ,ןֹוְּפִחְּב
 2נופפא = ?גידנלַײא

 .ןֹווָּמִה .תֹוריִהְמ 28816} םטעעק ח שינעלַײא
 .ןָמָׁש לָׁש היִבָח 011-0888 מ לסעֿפ"לײא
 .ןָמָׁש ַּנְע 011-0866 ןכוקדליוא

 .ןכוקילווא = לכוק-לַיוא

 ,דֶּבַה יִּב ס11-קתס98 (2/ | -) זמ רעטלעק-לַוא
 ןֶמָּׁשַה תַחַּפצ ס11-סעטס9 (20 גירק --) עג גורק ןליוא
 ,רעצעמוא = רעצעמיוא

 תסמס סט+, !דָהֶא 88/מ6 ּותַחַא .רֶחֶא סתס שש ןְיִיא

 ס - רע - הרע - ס06.|:(עז. ע -) ֹולְּב .קַר סםֹוצ

 ;הָׁשֶא ,ׁשיִא ;הֶדיִחְי ,דיִחָי :תַחַא ,דָחֶא 086 (2/ ע -)
 ,םניוא .ז

 סת6 210986/, 086 רעטממעווש ןווא ,רעדורכ ןווא --

 ,תחא תוחא ,דחא חא
 ,חלודג החמיאב 811 1ם 8 1684 קערש ןווא ןוא --

 הקעצב 00ת0ות0211ש סעזצֹומַש ןעַײרש ןווא ןוא --
 .ףרה ילב
 ,הלודג הרצב 811 {ם 99008168 תורצ ענווא ןוא -

 ט2עס01} ֹותמ 2 821/// טס198 מטה ןווא ןוא --
 ,דבל תנתכב תספמֹוטש סם קט 4 46
 ."חא תעב 86 980 48006 41106 געװ ןווא ןוא --

 סתוצ סתס ותם 100 דסם016 טלעוו רעד ןוא רענווא --
 ,םלועה לכב דיחי טטס64

 ,ידיחי 811 81086 ןַײלַא רענווא --

 וחער תא שיא 6268 0080 ןרעדנַא םעד רענווא --

 ,הול הז ,הז תא הז ,והער5 שיא

 !ּפ דג המוש םֹוָש 1001! !רענוא הטוש (6002.) --
 !לעילבױב ץסט 860086/61 ! !רענווא קַאדײל
 ,סנווא .ז ,םנווא ץְּלַא --
 ,םנווא ,ז ,םנווא ןוא --

 .בֶרֶקְב יְךֹתְּב גם 600. ןַײא
 תנשב הנש ירמ ץס8? מז ע08/ םיוא רָאי ,ןַײא רָאי --

 ,78 ,לנ8ֿ .'גילייא םימ שיוש ןייא ןוֿפ ישֿפא (א

 ןצעה ה28212ת שטײדכױהטלַא ןוֿפ ,רענייצ יד ןציו 7

 ,ןבײרטנָא



 - "גײא

 תס9 90 תסרס םסלס םיוא ואוו ,ןַײא ואוו ןסוװ םונ --

 ,נחנתהל ךיא עדי אל 90 טסגםסס

 ."ִּב ,בֶרֶקְּב ,ךֹותְּב גמ קיס- "נֵייא

 06- מג יל. גוי 6 4 גיסַײרד-ןוא-ןִייא

 ,(םיפלק קחשמכ דָהֶאְו םיִׁשֹלִׁש .( 00006)
 ,םֹׂשָנ ,ַחּור ףאָׁש 0 ;486 ש. 6 . ןעמעטָאנַײא

 ּגהֲעַר תֶאׁשיִא 9404 67 םנ,רערנַאניײא
 40 !יְדֹותְל םיִש 90 טשסעװ ותם 4. ןטעברַאנַײש

 וס םס9 ש.ז. ךַז --| :ףֵנַט .ּךֵלְכֹל 4וז6שט/ 1

 90 סו? !הְדובֲעַל לּנרְתִה ט866 40 80116 סע

 .ְּךֵלְכַלְתִה 00 8011 1
 .ְּךֹרֶע ,רֶּדַפ 40 .םזיי82806 ש. 6. ןענעררָאנַײא
 .(תמ תפונ) טנָח 10 ס1מ02!ז8 ש. 6. ןרימַאזלַאבנַײא

 ךיז --|| :בֵמיִה הֹּפָא 10 טפצס 611 6. 6. ןקַאבנַײא

 !ֹוּכְרֶצ יַד הָּפָאַה 60 6 08166 ?מסזסטפימ|צ

 ,(שיא בלב) םֵׁשְרַה ,קֵקָחַה 1נמקנ:08866 ( 160.
 ,יָּךֹתְב הֹנָּב 0 00114 מ 6. 6. ןעױבנַײא
 יֵהְּדְקַמְּב רקָנ 60 ץנסעס6 טצ מסענמפ שש. 6. ןרעױבנַײא

 .הָכיִרְּכ טנג01מ6 (27.| =) זח דנובנַײא

 יהֵּמַה סס 18011מ6 !:ףֹפָּכ 90 0086 0 (. ןגַײבנַײא
 ש. ז. ךיז --|:-ָּב ְּךֹׁשְנ 60 0196 1םפס . 6 ןסַײבנַײא

 ."ָּב ויָנְׁש תֶא םיִׂש 00 םע1טס 0מס'8 16694 0

 209 90 1676 ןצעמוא ןוא ךוז ןפבנײא (/44.) --

 ,שיאמ חפרה אל 8 ץסנפסמ 6
 ,ןֹוָמִּד 194881084108 ./ גנודליובנַײא
 רַאָּת .הֵּמַּד 90 0880 ?8תס7 = ךיז ןדליובנַײא

 ,ֹוחּורְּב
 00 1460 (6 200/) :רֹׂשָה .ורָא 0 910 0. ת. ןדניבנַײא

 ,(רפס) ךֹרְּכ

 ,םיִרָפְטיְּדַרֹוּכ טססע-ט10661 ?0 רעדניבנַײא
 , םיִרָּפְס תַכיִרְּכ תָבאָּלִמ טססע-ט1מ81םפי ," ַײרעדניבנַײא

 ,םיִרָּפְס תַביִרְבִל תֶׁשֹרֲח תיֵּב ס10ס61ש

 ,הָרָוָא תּוכְז תַניִתְנ םּפס1811581108 7 ננורעגריבנַײא

 הֶרזָא תּוכְו ןתָנ 00 ם200:81180 שש (. ןרעגריבנַײא

 הָרָז אֵל הֹיָה 0 טס0016 ם8901811866 6. ?. ךיז --||
 לְכַלְו לֵאָנ 10 סחטסע שוצג 21006 ש. 6. ןגיטולבנַײא

 .םֶדֶּב
 .-ךֹוּת לַא הָריֵקְכ 188186 8 קולבנַײא
 .-ךֹוּתלֲא רֹקָס ֹוא ףֹקְׁשַה 60 1008 1010 2. 4. ןקולבנַײא
 60 ט. ז. ךַז -;ׁשֵּקַּב 60 6049086 ש. 4 ןטעבנַײא

 .תיִׁשָּקַּב יע הֹכְו ם81מ טֶצע ססח,8
 81| 6861681108 ןמעבנַײא םונ םוא ײב ךוז ןעק עמ --

 ,תושקבה לכל ב5 םישי אל םנס 1089 סמ םוזמ

 ,ֹוּכְרֶצ יִד הֹלָצ 60 10889 שס1} 0 4. ןסָארבנַײא

 ;תֶרָּתְחַמ .רָּוַה תֹקְזָחְב הָמיִנְּכ 0168/1ת9 זמ ?8 ךָארבנַײא

 ןג:ס88 4 88 ןֶּדְבֶא .הָיְלִּכ ,ןֶּבְרֶה עטומ, ןעס1:61110מ

 ,רַחֵּׁשַה חַּנַלֲע
 ,םיה ץרפמ 19 טפ} םִי ןוֿפ ךָארבנַײא (600.) - |

 הֵרְׁשַה 90 8084 ֹות 0019 טט81סע/ ש. 6. ןעִירבנַײא

 .ֹוּכְרָצ יִּד ַחְּתַר 00 011 80111616ת910 !םיחתֹורב

4.1 

00 06 

 ןבעגנַײא -- 48 --

 רֹרָּמ 00 סעטנמק ס/* סעטנממ16 1200 ש. 6. ןקָארבנַײא
 ,הָדֹותְל

 ַט .ךֵלְכֹל 90 םוזוש 8011 ש 6. ןגודורבנַײא

 10 יי רֹמָׁש סס טנספצ 86 1886 ש 4. ןכערבנַײא
 הלֲע 90 טצס84 (0/ 60:)) :ַחֹתָפּו רֹבָׁש םנס8 סטסמ
 טס ש.ז-. ךיז -||:ְךֶנֲה 60 1681 1ת (:0.) ;(רחשה)
 60 26 טצס- :תֶרָתְחַמְב אֹוּב ; -ךֹותָּב ץֹרָּפ ןטעס51:+ 0
 1 .רֶבָּׁשִה סמ

 .תֶרָּתְחַמְב אָּבַה בֶּנֵנ טטנ818/ ?/ רעכערבנַײא
 .םֵהֹול לֶזְרַבְּב יּוׂשָע וָּת ןנניממ ;הָיְוְּכ טטנימ זח ןערבנַײא
 ,ןֹוכָׂשַה 8פטנמפ, 600מסזוץ ,ץ ץ'כעגנערבנַײא
 10 טצותפ ֹות :ַחָיְרַה 00 060696 ש. 6. ןעננערבנַײא

 ,(חוָרו םָנְכַה

 לַע ַחיֹוְרַמ יָּדְׂשֹוח 8800 000 ת0נמנ80/ ?מ רעננערבנַײא

 ,ןֹוכָׂשִח יִדָי
 60 טצ+28ת0, ומה מצ טטנתותפ ֹומ 0.6. ןענערבנַײא

 ,םֵהֹול ָזְרַבְּב וָח הִוְתַה

 .הָסָנְכַה 1800116 ;אֹובְמ 6ת098006 28 גנַאגנַײא
 00 ם8שס 106 זיוה ןוא םענווא טב גנַאגנַײא ןַא ןבָאה --

 ,שיא תיבב םנכנו אצוי היה עטמ 01 24 06

 60 םגשס +?םס עטמ 01 8 0086 2 4 ןיגנַײא

 90 28106) 00ח80ת? ?;ׁשיִא תיֵבְּב םֶנְכָנְו אֵצֹוי הֹיָה

 :ׁשיִאְל הֶאְּנַה היָה 90 06 6מןסץ8016 :םָּכְמַה ,-ל תֹואַה

 דַיְּב הלָע 00 8ט06666 !דֹרְיְו ְךֹולָה ,רֹפָחְו ְךֹולֶה 80 1

 .ַהֵלְצַה ,ׁשיִא
 ,הנהנ ינניא 1 40 םס9 6מ{סי} ןַײא טונ רומ טווג םע --

 םס 18 ?21/ותק סטסנעװ גָאט וצ גָאמ ןוֿפ ןַײא םווג רע --

 ,םויל םוימ דרויו ךלוה אוה 6893

 26 א11/ תסס 800666 ןונגנַײא םונ םוא טעװ סָאד --

 ,ודיב הלעי אל הז 1ת 8
 0תס םטֹומפ 186 זטמ 01 8 0086 ?0 רע ייננַײא

 .תֶמָנְכִנְו תאֵצֹוי .ץ עקרע -- ,ןרע -- || :שיִא תיֵבְּב םֶנבָנְו אֵצֹו
 .-ָדֹוּת לֶא קצי 0 ץסטע/ !ם 0 6. ןסיגנַײא

 .ָב ֹונֹוחְטִּב םיִׂש ,-ּב ןֵמָאָה 60 0003166 .ז-. ךיז ןבױלגנַײא
 קּוקֲח ונמקעס8806 (ןז.) :ױפָא 22466 06/. ןקַאבעגנַײא

 .(שיא בלכ)

 ,הָדֵלְמ אָּבַה 1ת816, 1תמסץמ 00. ןרָאבעגנַײא

 תַניִתְנ 84101018961100 (0/ 2060:0906) / ננובעגנַײא

 ,הָּיְתְׁשִל אֵּפְרַמ-םַמ

 גיריִהְי 60601160 60. טערלובעגנַײא

 יִנֹויְמּד

 ַּכִָּׁש ,הָרְוָאְל הֶׂשֲעַנְׁש ם801811866 60}. טרענרִיבעגנַײא

 ,הָרְוָא תּוכְז

 אֵּפְרַמ-ַמ ןתָנ 90 261010180סני (60:0106) ט. 6. ןבעגנַײא

 . = ךיז - || :ׁשֵּגַה 90 ןעס8סג9 ( 6 126/4/401) הִיְתְׁשִּל

 ,הָּפִי הֹלֲע 60 ץעסט6 8000688/ט1

 60 קעזיס808? 4 86001) 01 הרות רפס ַא ןעבעגנַײא --

 תיבל הרותה רפס שנה 486 1,836 90 2 טקע6

 .תמנכה

 וומתק!םהויש יןָתְו



 ןבעגעגנַײא

 116 ם88 80006664606 ןבענעגנײא םִיא ךוז טָאה םע -

 ,חילצה ,ודיב הלע

 ,חָפָי הָלָעֶׁש טט006881ג} 86/. ןבעגעגנַײא
 ,ַחּוטָר 602114625 46). טביולנעגנַײמ
 .(בלחנ הָּבֶעְמ ססמ002866 (20/6) 66)}. טקידעגנַײא
 .ףּוּפָּכ טסת+, טסיטסס 06). טרעקַױהעגנַײא
 ירֵגַהְמ 1נמזמ1פ:2ת9 ?0 רעטרעדנַאװעגנַײא

 ,הָּיִרְכֶנ
 ש. ז. ךיז -|| :לָגְרַה 90 800ט89018 0 6 ןעגוװעגנַײא
 ,לֵגַרְתֶה 00 409 וג800 0 6060

 ,יׁשַּבִיְתַה 90 06 41164 טמ 0 2 ןרעו טנקיורטעגנַײא
 יַעּובָט יַעּוקֶׁש םטמ6מ 00/. ןעקנוזעגנַײא

 ,ללָע .ַעֹבָמ 00 8ֹומח 406ת ש. 2 ןרעװ ןעקנוזעגנַײא
 ,בֵֵּיְתִהָׁש .ֵעֵּקְִּׁשִהְׁש 8606166 66). ןסעזעגנַײא
 ,םּוגָע ,בּוצָע 886, ם10סנמצ 46). טכשוחעגנַײא
 ,ׁשֵבֵי 6164 טמ 60/. טנעקירטעגנַײא
 ,ׁשֵּביְתִה 90 06 61160 טמ 0 2 ןרעװ טנקירטעגנַײא
 ,ןֹומָה יהָּפָמֲא 600000186} 6ע010601 ?0 ףיולעגנַײא
 ;(תורפ ומכ) ׁשּובָּכ ןֶגְמִמ קעס801006 46. טכַאמעגנַײא

 .ףָנִמִמ יּדָלְכְלִמ 801160, 6ו19צ
 ,ןָגְמִמ יִרְּפ נניס8סעיטס8 ת ן'כַאמעגנַײא

 ,לָּמִקְמ סעטתממ166 :הָּפְכִמ ססטס06 66)}. טערונעגנַײא
 ;םיִעָנ ידָמְחָנ ע16888ת1, 281668016 60). ןעמענעגנַײא

 ,תּומיִעְנ 26680100688 ./ טַײק -- ||
 .ַעּוקָׁש 8םטמאסמ 06. ןלַאֿפעגנַײא

 לַע ןִנֹוכְמ ודָּסִיְמ 6818018266 66/. סעװעדנוֿפעגנַײא
 | ,םיִקָוֲח תֹודֹוְי

 ,(םוקמגנ אָצָּמִה 90 20 1006, 898 ש. ?= ךיז ןעניֿפעגנַײא
 ,ַחּוטָׁש 314006066 66/  טשטַאלפעגנַײא
 ,אּופָמ ?/0964 66/. ןרָארֿפעגנַײא
 ,ׁשֶרֶׁשָנ עס0064 1מ 00/. סעינערָאקעגנַײא

 .ׁשֵרָּתְׁשִה 60 26 100066 ומ 9. 2. ןרעוו טעינערָאקעגנַײא
 ,לֶלְכָנ 1010606 ;-ִּב רּונָמ 10010866 46/. ןסָאלשעגנַײא
 ;(םירוסאה תיבכ) אּולָּכ 1נםקנינפסת06 46). טרַאפשעגנַײא
 8סט0- / טַײק -- || ;ףֶרֹע-הֵׁשְק 800סטסײמ,; , 6
 .ףֶרֹע-יִׁשְה טסזיממס88, 00801207

 ,ץֶּוְבִמ 8מנטמ!;סמ 06. ןפמורשעגנַײא

 ,(רפסכ) םּוׁשָר ע601896966 66/. ןבירשעגנַײא
 ,ןֹמָמְו רֹפָח 0 1ת00ע 0 6. ןבָארגנַײא
 ,-ָּב תֹרָח יקקָח יֵחָּתַּפ סס סתסי:םשס 6. 6. ןריוַארגנַײא
 .ףָּנַט .ְּךֵלְכַל 0 טסצמועס, ס1:טש, 8011 ש. 6 ןענזירגנַײא
 .ןעשטפָאטנַײא = ןעשטפָאדנַײא

 .ׁשֹחָּכ הָזְרֲה 00 69 טמ ש. ת. ןרַאדנַײא

 ,הֹמָע ,ףֹסֲע ,הָּמַּכ 00 6001, טטנפװ טמ ש. 6. ןקעדנַײא

 .ףָּנִט .ְּךֵלְכַל פס 6ג:טצ 8 סנ1 ;. 6. ןעװעטַארדנַײא
 קַח 90 188004 רט1ומ דש1ע6 ש. 4. ןעװעטָארדנַײא

 ,לֶזרַב יִשּוחְּב

 00 684 1490 8 ט8'61802 1016 ש. 6 ןעלמורדנַײא

 .הֵּתַּפ סס טס180866 !ןִנַׁש

 ,קורדנַײא = קורדנַײא

 ץֶרֶאְל אָּב
* 

 ןסקַאװנַײא -- 46 --

 ,ײִּב םַּפְדַה 0 ץנננגפ זמ ש. 6. ןקורדנַײא

 רֹוָׁש 90 100180 גמ ו!לֵּתַּפ סס 90189 0. 6. ןעיװרדנַײא
 ,חדֹותְל

 .ןעלמערדנױא = ןעלמוררנַײא

 0 סתססע ט !רֹדָה 90 קסת00806 ש. 4. ןעגנורדנַײא
 ,=לֶא ץֵרֶּפְתַה 6

 זנמ- !יִּב הָטיִבְס 1ממקעס88108 (2/ | -) ?ת קירדנַײא
 ,םָׁשֹר ,הָלּועְּפ ץע08810ת

 ?ס ונמקנס88 !ץֹהָל 10 סעטפמ  םעס88 ש. 6. ןקירדנַײא
 ,ַֹבְמ

 ,םּונ טס 1811 8896 ש.. ןעלמערדנַײא
 ,בּוּכִע ,רֹוצֲעַמ 0601, 8900 ? טלַאהנַײא
 ;בֵּכַע .ַעֹנֶמ ,רצֶע 00 6601 1יס89ע210 4 6. ןטלַאהנַײא

 90 ע6- ש. 7. יז -|| :(םיעמה) רצֶע 80 6089 6
 ,קָּפַאְחִה ,ֹומְצַע תֶא ם'לָּב 89עגנ/ 1

 ;בֵּכַע ,ֹוצֲע 90 סמסס} 168181ת ש. 6. ןעװעמַאהנַײא
 90 1ט11 ( ;ַעֶנְרַה ,טֵקְׁשַה 60 סט169, 0811
 ,(דלי) טֶקָׁשַה

 ,הנָה 0 סטצ. קטע02286 0. 6 ןעלדנַאהנַײא
 ,"ָּב בֹצָה ,-ָּב ְּךֹתָח 90 סט+ ןת ש. 6. ןקַאהנַײא
 ןרעקײהנַײא = ןעברָאהנַײא

 הָנְרַב טמ1ססעמ (600060/) (2/ ס--) ױו ןרָאהנײא

 ,(היח ןימ)
 00 0ע08006 :ַחֹּור ףֹאָׁש 00 108216 שש. 6. ןכיוהנַײא

 ,-ָב ַחֹפֶנ 0

 ?0 יטפנמ, 0801108 !רֹמָׁש 90 820816 6. 6. ןסיהנַײא

 .רָהְזַה
 .תּודיִחְי סתס688 ;תֹוּדְחַא טמנפץ ,/ טַײהנַיוא

 .קָּסַה 00 8686 (6 01006) 0. 6. ןצווהנַײא

 00 ש. ז. ךז--| :ףֹפָּכ 00 0686 טש. 6 ןרעקוװהנַײא

 ,ֹומְצַע תֶא ףֹפָּכ 6646, 1
 .חָפְטעַמ .ְךיֶרְכַּת דטע2טעס1 (/.| -) ?0 ליהנַײא

 ט. עי. ךיז -|| ;ףֹסָע 90 טעג, 68ש6107 ש. 6. ןלוהנַײא
 .ףָּמֵעְהִה ,ףֶטֶעֶה 90 יטנפע 1

 דַהַי רֹפָּת 60 8 8000 זת (826618) 6. 6. ןטֿפעהנַײא

 ,(רפס לש תונוילג)

 ,. .עמָׁש טס 1180ס8 8 ךיו ןרעהנַײא
 00 860 0864 10 168140206 0. ז- ךיז ןעניואווגַײא

 60 עס ט864 00 1176 10- ש. 76 || ?הָריִדְל לֵּגַרְתַה
 ,דַחַי רּודָל לַּנַרְתִה 6606

 ;ןֵכָׁש ,בֵׁשֹוי ,בֶׁשֹוּת 1ממ8019829 (2/ --) שת רענױאשַײא

 .(תיב לשנ) ןֵכֶׁש ,בֵׁשֹוי 4ד06110/, 6

 ,לפָנ ,םֵרָהַה 90 00118/86 . += ךיז ןרעגלַאװנַײא
 60 00118/86 ש. 7. ךוז || ;ןֿפרַאװנַײא= ןעילַאװנַײא

 .לפָנ ,םרֲהַה
 ,רָחַא םֹוקָמִּב תּובָׁשִיְתַה 1זמצמופיזה11סמ ,/ גנורעדנַאװנַײא

 ,רַחַא םֹוקָמְּב בָׁשִיְתַה 40 גנגנמ181846 6. 4 ןרעדנַאװנַײא
 ,רֵּנַה

 ,בֵׁשֵיְתִמ ,רָּנַהְמ 1נמתג1פיי8תפ (2/ --) זמ רערעדנַאװנַײא

 ."ב ַחמָצ ס םעסיס ות 0. 8. ןסקאוונַײא

 גםדרה
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 ןעמערַאװנַײא

 .םֵּמַה ,םָחָה 46 2181:6 טט8עזמ ש. 6. ןעמערַאװנַײא
 ,ףיורעדַא = ףרָאװנַײא

 90 ?סּפע !לֵּפַה 910 סטסע;?מעסיש 0. 6 ןֿפרַאװנַײא
 .לפָנ ,םֵרָהַה סס 60118086 ש. זי ךיז --|| ;םֹרָה 4סוטת

 ש. 7 ךַיז - | יׁשֵרְׁשַה 0 ע009 {ת 0. 6 ןעלצרָאװנַײא

 שרָּהׁשִ
 דָלֶי ןֵׁשַי 0 ןט1} 8 6110 40 81660 ש. 6. ןגיוונַײא

 ,(רישו דונדנב)
 00 64010646 ןעגנונעֿפָאה עשלַאֿפ טומ ןגיוונַײא ( 60. --

 ,אֹוש תווקתב העמה .העתה סשןסמ סמס8

 .ַחֵכֹוה הַאְרַה 0 פםסיט, םעסשס ש. 4. ןזַײװנַײא

 (7')) ּוהֵרְׁשַה הֹרָׁש {ס 8084, 81660 ש. 6. ןקַײװנַײא

 .ְךֵּכַפ 0ס ומטס1טס, ומממ 6

 ,ןֹוצְר .הָמָּכְסַה .םֵּבְמַה 6008606 ./ גנוגילִיװנַײא
 ,-5 םֵּכְסַה ,-ָּל תֹואָה 90 0080 . =. ןגיליװנַײא
 .ףֹסָע 90 רטניפמ 04 6 ןעלקיװנַײא

 ,חַעָּפְׁשַה 1886006 ,/' גנוקרַיװנַײא

 900 6466 0תס'8 12806206 0 שש. 0 ןקרוװנַײא
 ,-לע עַּפְׁשַה

 ,ָּב גֹרָא 90 רטס8טס ןמ 0. 6. ןבעװנַײא
 ,רֹועְרָע ס01609108 .ץ גנודנעװנַײא
 -וָא = !:-לע ןעֶט ,רעֶרַע טס 001600 ש. 6. ןדנעװנַײא

 .ןדנעוו
 ,ַחֹלֶמ 90 8819 6. 6. ןצלַאזנַײא
 .יָדיִחְי .דּומְלַנ .דֵדֹוּב 80118ש, 108617 06). םַאזניוא
 .רֹנָא ,ףֹסֶא 90 םפומסז זמ ש. 6. ןעלמַאזנַײא
 ,תּודיִחְי .תּודיִדְּב 80119446, 1086118688 ,/ טַײקמַאזנַיוא

 .ט לק ,גפֶמ טס 1זממ106 0. 6 ןפַאזנַײא
 1מפסץפ1וסח (ס/ 0 6/649) (טז. ץעז -- ,ןצַאז --) זו ץ'ַאזװנַײא

 .עקווַאמ ם == ;(דגבלנ הָאָלִמ
 ,ןבָאקנײא = ןדיזנַײא
 .גֹפָס .ץֹצְמ קֹנָי סס 8טס8 ֹום, גזמקנסס 0. 4. ןנַיוזנַײא
 הָמֹונ ץ8/0121 :דָחָא רַצִמ 026-81066 46. גיטַײזנַײא

 00-81060מ088, ץפצנ1נ2וצ ,/ טַײק -- || ;דָהֶא דַעָל
 ,רֶחָא דַצָל הָּיִמְנ ,תּויְדָדְצ

 ידנבל) הָפְׂש הֹׂשָע 00 8680 תסזמ ש. 6. ןעמִייזנַײא
 .(תחפטמל

 .בׂשֹי .אֵצְמִה .הֹיָה טס םס} 8ֹו8ָש, 'סנמפומ ש. 2. ןַײזנַײא
 .-ִּב עֶרָו 00 8סיט 1ת 0. 6. ןעַיזנַײא

 40 ץק10416 :ץֶמִהַה 60 102/46 800/ 0 6. ןרעַײזנַײא

 .(םיאושקו ׁשבָּכ (60:0060006וי8)

 .תיִרֹבְּב ףָׁשִפֵׁש 0 8080, 186םס/ ש. 6. ןֿפַײזנַײא

 לעב סחס-891180166, זמסמסֿפץ|18016 00). גיבליזנַײא

 ,תַחַא הָרָכָה
 .הָלּוצְמִב עבֶט 10 פנםא ש 4. ןעקנַזנַײא
 ,הָלּוצְמְב העָיְבְס פוםאומק מח שינעקניזנַײא

 לע רֵאָׁשִה ֹוא בׂשֵָי 00 {סזמפות 1?816ם/ 0. ח.ןצזנַײא

 ,ֹובְׁשֹומ

 .(הרנמבו דְּב רֵּסַנ 00 846 ֹות ע. 6. ןגעזנַײא
 :ןֵבָה 0 ט8061808060 :הֹאָר 40 860 שן 4 ןעונַײא

 ןערַאשטנַײא -- 44 =

 018- . || :ןְגֹובְתֶה 90 4816 1000 600810612/10ת

 .טָפֹוׁש ַחּכ .הָנְבֲה ס:10?6ח

 .תּונְנֹובְתִה 6008106ע81108 מ שינעעזנַײא
 ןמממז18סמ- !יְךֹותְב הָמיִׂש 8606088 ֹום / גנוצעונַײא

 .אָלָכְב דֶמיִׁש 9

 40 וזמקצופסח :יְךֹתְב םיׂש 0 860 ומ ; 6 ןצעונַײא
 .(תולמי רֶּדַמ 60 8118 (100009) :אָלָבְב םיִׂש

 רױ -| :םֵּנִמ .ְּךֶלְכַּל 0 סוזוע/ 8011 0 6. ןריזחנַײא

 ִנַּמִה ךלכלתה 40 6וז97 0468611 0. 74

 60 עסמ/ס8/, ססמג 14 {0ס תנסתגסעצ ש. 4. ןרזַחנַײא

 .הֵּפ לע רֹמָל .-לַע רֹוָח
 60 םסנמס- !דָהָא םֹוי לֶׁש 01 006 687 00). גינָאטנייא

 .ףֵלֹוח רֶחֶא םֹוי אֶּלֶא םָּיַמ ֹוניֵאָׁש 1

 .רצֶע .בָּכִע טס 60604, 1686/814 עט. 6. ןעװעמַאטנַײא |
 .-ִב םיִׂש סס עט? ןמ 0. 6. ןָאטנַײא
 07 8!8זממ גמ ט. 6 ןעשטפָאטנַײא

 .ׁשבָּכ .ְּךֹרְּד
 :(דלינ םֵקְׁשַה 90 ס2!זמ, 0856//2 0. 6 ןעילוטנַײא

 יףֹמֲע הֹפֲע הֵּפַּכ סס יטנפק, ססטסע ֹוקַּבַה 90 0188

 : .ֵּמֵעְתִה טס 60טסז 0068617 ש. זי. ךיז -- ||

 {0 4ט604/ :;יְּב לֹבְט 0 60וק ֹומ ש 6. ןעקנוטנַײא
 .לֵבָּטִה 0 4טס{ ש. ז. ךיז - || :רֶהָנְּב לֹבָמ

 ;(רהנבו לֹבְט 90 110100186, 6008 שש 6. ןקוטנַײא

 ,לֵבָּטִה 90 6001 ש.ז- ְךיז -|

 והֵּבַּכ 10 סצ?1מפט18מ, 8100126/ ש 6. ןעשוטנַײא
 .הֵבָּכִה טס ט6 8מג0426/00/ ש. ז* יז -- ||

 ,רֶאָּב םֶגְרַּת סס גתססנקעס+, 6צק!8ות ש. 4. ןשטַײטנַײא

 רּוּרִמ 01888111021100 :הָקּולֲח ףנטופוס /'ננולַײטנַײא
 ,רָדֵס פעניפג9סזמ06 :םיִניִמַה יִפְל

 רַּדַמ 9ס 01888ו/ש :קַלָח 40 616146 0. 6 ןלַײטנַײא
 .רֶּדַמ 90 8806 :םיִניִמַה יִּפְל

 ןעֶט 90 8186 ע. 6. ןהנעטנַײא
 .הָמָנְכַה 1ג00עמס} קע006668 (2/ | -) ?מ גָארטנַײא
 ,חַוָר אֵבְה 90 טזומפ ץעס/1+ ש 6 ןנָארטנַײא

 .יִּב ןֵמֲאַה סס 60ת806 ות ?. ז. ךיז ןעױרטנַײא
 8010188100 ;הָמיִנְּכ .אֹובָמ 68018006 ?0 סירטנַײא

 .הָמיֵנְּכַה תּוׁשְר
 ךיז -|| :לֵגָרַה 60 8008/0זג ( 4.) ש. 6. ןעַײרטנַײא

 .לֵּגַרְתִה 60 860 0866 06 80008002660 שש.
 .=ךֹותְל ףּוטְּפִמ ומֿפחוו וע / גניֿפירטנַײא
 .-ךֹותְל ףֵטְּפִס 00 1886 ש. (? ןֿפירטנַײא
 .ׁשֵּבַי {ט םצצ טמ ט 6. ןענעקירטנַײא

 ,חַוָר םיִנְכַּמִׁש טס48 01, ןטסע80106 60/. ךילנערטנַײא
 ;ׁשבָּכ ְךֹרָּד סס 0040 0 ֿפסהזמק וח ט ם.ןסעיטנַײא

 40 6וװפצ :(ךידו ׁשכָּכ לֹלָס 60 ס0ע048 טמ (6 *066)

 ְךלֶכֹל םִמֹוּב טֶע 100

 ק"ד 90 ס01מקזץ688 ס} 8ם4888 ש 6. ןעסערטנַײא

 יַעּונֲעַנ י'ע רַחָי

40 04 

 .ןערַאשטנַײא = ןעודַאשטנַײא

 60 86גקסזצ טצ 6םס ?טנמס8 01 0 . ןערַאשטנַײא



 ןגָאינַײא

 ע. זי ְךִיו --|| ;םיִלָחֶג יִדָא יִדָי לַע הָמָדְרַּת לָּפַה 6881

 טס 06 80ט0סץ11064 טצ 986 ?טנמ858 0 ׂ,1

 ,םיִלָהֶג יִדֲא י'ע םֵדְרָה
 .דָל ַעֵנַה ,קָּבְרִה .גֵׂשַה 90 סטס11816 ש. 6. ןגָאינַײא

 ןֶּב 01 0ם6 ץסתע) 0םס צץספע 010 40/ גורָאיניוא

 ,תַחַא הָנָׁש
 ,םיִּכְסַמ {מ 800010) 1ת םהעמנסמצ 04/). גֹונֵיְוא

 ,םכסה 10 8066 גונווא נז --

 ,הָמָּכְסַה 2661 68צ ,/ גנוגינְיַיא

 סס 88ד60} ש. ז*. ךיו --|| :דַחַא 90 טמנ96 ש 6 ןגינַיײא
 ,םָּכְסַה יִדיִל אֹוּב ,דַחַאְהִה ססעג6 90 1618

 ,תֹודָחֶא ,םיִרָחֶא םסצמס, 80טסע81, 166 קעיס עגונייא

 .ּהְצְק
 ,הָמָּכְסַה 800016 !תּוּדְחַא טמנפש ,/ טַײקנינַײא

 םיי8062110, 21806802, 8800020811- 4 לקוניוא
 ,הָּדְכִנ ,דָכָנ 1

 ,ןֵׁשָי ,םֵדָרֲה טס 1811 281660 ש. 4  ןענשינַײא
 .ףיורעדַא = גָאלנַײא
 רֶבָּד 801469מומ0 14010866, 180108026 / ענַאלנַײא

 ,(בתכמב בתכמ דוחיב) ֵּב רּוגָה
 ,הָנְמְוַה ,הָאיִרְק 1ם1180108 ./ גנודַאלנַײא
 .ןֵמְוַה ,אֹרָק 90 וםשנ96 0 4 ןדַאלנַײא
 60 2עעפת8ס) 11840 המ 2+- 0 6. ןעװעדַאלנַײא

 ,הָפָי ןָפאָּב רֵּדַמ ,בֹוט רֶדֵסְּב ְךֹרֶע 181861626

 ,-ָמ לֹלֶח ,בֹוָש 90 10806 011 8176 טמ ש 4 ןוָאלנַײא

 60 עטמ 2 ססעפ8גג 01818200 . 6. 4. ןֿפױלנַײא

 ;ַטּודָי ןֶמְוִּב ַעּורָי קֶחְרֶמ ץור ישגומומ 8 661:9810 6
 יקָּמַטְצִה ,םָצְמַטְצִה 00 8מעמ

 |:ְךלְכל 90 םומוצסמ 6. ןעפַאילנַײא
 ,בָהַאְתִה 60 ט600106 6086

 60 טס001ג0 028/00100, 18 0 8 ךוז ןבולנַײא
 .בָהֵאְתִה גמ 6

 יַעּונ יִלְּב בֹכָׁש 00 116 81411 4. 4. ןגולנַײא

 דונדנב דלי ןָׁשֵי 00 1011 90 81660 0. 6. ןעילוילנַײא
 ,(רישו

 ;ץֵּבַׁש 00 1מ|2צ :יַּדֹותְּב םיִׂש 40 18 גת 0 44 ןגולנַײא

 00 1621 6סױזמ (6 20086) ורֵּבַח ובָֹּכ 00 0040מ
 .(תיב) םֹרָה

 עס זחסשס 68שסת 820 08/0מ, טלעוו וד ןגנולנַײא --

 ,וחכ לכב ץמאתה 1ג846 8116מט3018 8
 .ןזננל = ןזולנַײא
 ,ךולנע = ךולנווא
 הָמָּדְקַה ,הָחיִתְּפ .אֹובָּמ 180:00000104 / גנוטַײלנַײא

 ,(רפסל)

 ,(רטס וא רמאמ) םָּדקַה ,ַהֹתָּפ 60 11190666 4. 6. ןטַײלנַײא

 .(לידבכנ קֵּבִּד .רֵּבַח 60 801406ע9 14 0. 6 ןטיולנַײא

 40 ן}טס !מ םסעגמסתצ לסנ9מ, ש. 766 ךיז ןבעלנַײא

 00 860 0866 !הָמֶאְתַהְּב היָה 1176 0611 0869מ6/

 ,לָנַרְתִה 00 8001890166

 (80) ש. 1. ךַיז -

 ןצעגנַײא -- 48 -.

 40 168: ?מסזץסטפימ|ץ 1681 7 0. 6. ןענרעלנַײא
 יּדנה ,דֵּמַל טס 0000 !הָּפ לַע דֹמָל ,בָמיֵה דֹמָל 6

 .הֵּבַּכ 00 עט9 09, 6491800188 2 4 ןשעלנַײא

 0 ץנס80ץ06 !יִּב םיִׂש 00 118 1200 0 .  ןכַאמנַײא
 60 :ׁשּול 40 ןמוצ (60000/) :(תורפ ׁשֹבָב - (/ליס068)

 90 םועלש סי ש. ז. ךיז -|| :ףִנִמ יְּךְלְכַל 6107, 1
 .ְךֵלְכַלְתִה 8011 23
 {0 1:006 0 116 1/10868 40 8 חיציצ ןכַאמנַײא --
 ,תילמל תויציצ רשק עק סע-88א}
 ןכַאמנַײא : קצב שול 40 זמוצ 0009 טיורב ןכַאמנַײא --
 60 זתֹוצ 40ט88 10 8802808 1028768 הלח
 ,תבשל תולחל קצב שול

 0266 ּותַחַא םַעַּפ 0406, 026 1116 400 לָאמנִיוא

 ,לָאמ ,לָאמַא .ז !םֹויַה יִהְיַו ,תַחַא םַעַּפ טמסמ 4 6

 ,תחַא םעפב .תחַא תבב 89 0206 לָאמנווא ףיוא --
 ,עתפ .םאתפ סת 8 814000, 800660מ1י/ לָאמנווא טומ --
 16 18 80106 28/- !האיצמ ַא לָאמנווא .ןיוש (400.) --
 !איה האלפנ האיצמ 818 !

 4006 0 ם2//סם/ום/ קט? 0206 660/ גולָאמנַײא

 ,תַחַא םַעַּפ הָרְּקִי רֶׁשֲא
 ,הֹבָנ סס 0011609 6. 6 ןענָאמנַײא

 ,קָזַח ,בָמיֵה רֶׁשֲה 60 18480ס8 2 6. ןעװעצָאמנַײא

 ,הָמֹוחְּב ַעְקֶּת ,םיִׂש 90 ןנמזמטעס ש. 6 ןרעױמנַײא

 ידָנַה ,דֶּמַכ 00 16808, 9181 . 4. ןריטשומנַײא

 יַעָגֹוה .ףּיַט סס 9196, 1800שטס ש. 6. ןדומנַײַא
 ,תֹואָל ,תּוםָיַט 1830 4 ץ'כעדימנַײא

 ,יָדֹותְּב בֹרֶע ,ללָּב 90 זמוצ ות, קט {מ 2 (. ןשימנַײא

 00 46802206) 1מ1סעזמ 2881089 2 6 ןרסַמנַײא

 .רֹסָמ .ןֵשְלַה
 ,הָּדִּמַב הָנֹוה סס 0089 זמ 10688טז1מסי ש. 4. ןטסעטנַײא

 םֹוקָמ אצֶמ 90 1146 2 ןק1806 6. ?. ךיז ןעשטשעימנַײא
 .םֹוקָמְּב בֹׁשֵי 0ס 1846 8 1206 07 8680 ןֹומְצֵעְל

 ,גנוקרעמנָא = גנוקרעמנַײא

 .ןקרעמנָא = ןקרעמנַײא

 ש. ז" ךךיז --|| + ךֹׁשֶמּו הֵּתַּפ 0 1016 ש. 6. ןעשזדַאננַײא
 ,םֹוקְמִּב קִוֲחַה 900 םס6 8 1009108 ומ 2 6

 ט. ? ךיז --||  םָּמַחְו הָּפַּכ 00 664616 טק 0 6. ןערוננַײא
 ,(ומאב דלי ומכ) דְּב קַבְּדִהְו הֵּמַּכְתִה 90 סט606

 40 םספע !-ְךֹותָּב רֹפֶּת 90 8000 0. 6. ןעַױננַײא

 ,הָריִּפִת יִדְי לַע הָכאָּלְמִל רֶׁשְכַת (4/ 8604000 01601/106)

 .שּוּבִּכ 60800684 !הֶסֶנְכַה 141140 ןמ / גנומעננַײא

 60 1846 :םַנְכַה אֵבָה 00 1886 ןם 0 6. ןעמעננַײא

 40 060ת- :(האופר לש םס) ַעלָּב ֹוא התְׁש - (106000406)

 .טֵקְׁשַה 60 681, 8מ0מס886 : דֹכָל .ׁשבָּכ ןט61
 טס 016 8 ט101083 6680 הנושמ התימ ַא ןעמעננײא --

 ,תיעבטדיא התימ תומ

 1066101ת6 :;הָעיִלְּב 80810046 8 שינעמעננַײא
 ,הָאּופר לֶׁש םַמ

 ,הָרְׁשַה ,בֵטְרַה 90 009, 21018168 0 6. ןצעננַײא



 סגנווא

 .1 רָפְסִּמִח {םס ,קטזיס 1 6.!רֶהֶא סםס ?ח. 025. םניוא
 ,(םיפלקגו דָחָאָה 806 (68 6009) ן(2ז. |-)

 ,ןועשה יפ5 תחא העש 026 01064'0 רעגווז ַא םנווא --

 סחס 119 1188 ןרעדנַא ןטומ ןָא טונ ךוז רעק טנווא --

 ,הופ עגונ הז ןיא םס9818 40 40 נס 186 006
 60 סס116 10 8ת 201606ז00ת9 ...,םומ טנווא ןרעוו --

 ,,,םע המכסה ידיל אוב ,םאתה 0168 ...
 ,ךה ונייה ,אוה דח 811 446 88ז06 םנווא ץלַא --

 ,תחא תעב 80 186 89106 11106 םנווא רַאֿפ --
 ,רחיב 9046שסע םענווא ןוא --

 ,רּדַס 00 68682118מ, 866 18 0100 0. 6. ןרולָאטסנַײא
 ךֹרֶע 90 08180184 000860/ 0 ?. ךיז- | !ְּךֹרֶע
 ,ויָנינע

 ,(םיפלקבנ דֶחֶאָה 806 (06 00709) 'מ לטסניוא

 ןס 806 !רֶּסָי .ױםָי סס 68080188 ש. 6. ןעיורטסנַײא
 60 ס5פ9808מ ש = ךױ-|| ְּדֹרֲע וזב 61
 ,ויָניְנֲע ךרֶע 1

 ליע ,לְֵׁשַה 60 ונעס88 (0 56600) ס. 6. ןעליסנַײא
 ,-ָּךֹוהְּב םָנְכַה 00 עט? !ת :(טחמ לש ףוקכ) םוח

 ,ןטכענרעווא = ןטכעניוא

 .-ִּב קֹבָד 90 8101 ?ס ש = ךִיו ןסענַײא
 60 1001 ןצעמוא ןיא ןגױא יד טומ ךיז ןסענַײא --
 .הקושתב שיא לא טבה 6807 289 8 קס:808

 .וּמְרֶע הָׁשְלַה 00 26 פ?טטטסעמ 6. =. ךיז ןענשקענַײא
 .הָריֵחְי טמופ (2/. ס -- )2 !רענַיוא
 ;דֶחָא ׁשיִא ,דֶהֶא סתס, 8 זגפמ ;קיסח. 4066 זמירעג|ײא

 .תַחַא הָׁשִא חַחַא סתס, 8 טטסזמפמ / עכ -|
 .דֶחֶא ןיִּמִמ 086 8064 486 8806 00/ יילרענווא
 .עבֶח ,הבָנ 40 4סתג806 (ס;עזמסמ/) 0. ןרעדָאֿפנַײא
 ;םֹחָּמ .קֶדָו ַחּוטְׁש הֹׂשָע 60 88060ת 0 4. ןשטַאפנַײא

 ,ןןשטַאפנָא =
 ;םּוׁשָּפ ק|2ום, ֹותנַקוסס 010188} 440/ ךַאֿפנַיוא

 תּוטְׁשַּפ םֹומְקוסמספּפ םֹוומְווְק / טַײק -|
 .תּוטיִׁשְפ

 טט2810 :הָמיִרָה .הָליִפְנ 00118080) זטנג לַאֿפנַײא
 .הָאְצְמַה .ןֹויִעַר 1068 !וּוּבְזִּב .דוּבָא

 40 ס1מ8- יםֶרָהַה .לפֶנ 60 00118086 שש. ןלַאֿפנַײא
 לַע הלֲע 40 0000 10 026 !הָוָרַה .ׁשחֶכ ט0416
 .ׁשיִא תעּד
 } רטּפ8ֿ 1:180/- ןצרַאה ןוא ןלַאֿפעגנַײא רומ זוא םע --
 | .יתלהבנ 6

 ,תֶרנְמִמ ,תֶצְבְׁשִמ 861:ומ8) 8?1זמותא ,/ גנוסַאֿפנַײא
 ,תֶרָנְממִּב םיִׂש יִַּבַׁש 60 809) 1:5106 0. 6. ןסַאֿפנַײא
 ,-ָךֹותְּב םיִׂש 60 84 זמ 0. 6. ןסַאֿפנַײא
 .ְךֶלֶכל ,ףָנֵס 90 0610ט1 ע 6. ןעידוקסַאפנַײא
 ,ׁשבֶח ורָא 60 ץ808 טמ = 6. ןקַאֿפנַײא-
 ,זיוה-רָאֿפנַײא =:אֹובָמ סםפעצ ?ע רָאֿפנַײא
 ,דָהָא ןְוַג לַעַּב 01 סמס 6010ע 84)- גוברַאֿפניוא
 {0ס 40 סלסע טסולמ ת8:םפ 0 ש 6. ןברַאֿפנַײא

 .עבֶצ 6

 גוטַײצנוא -- 49 =
 סב

 ,הָיְַמְכַא 1םמ (2? רעזַײה --) מ זױה-|רָאֿפנַײא
 הסֲע 90 102/46 8'006 10ט/:809} 0. 6. רָאֿפנַײא

 יִדֲנַה ,דַּמל 90 9688 גת (6 /0/90) וֹותָעיִסְנ
 ,(סוס) לֵגְרַה

 .םיִּכְמַמ 881666 06/. ןענַאטשרַאֿפנַײא
 ,םַּכְמַה 10 88עס6 6 ח ןַײז ןענַאטשרַאֿפנַײא
 קֹרָז 60 ץסיט46ע 980103881} שש 6. ןרעדופנַײא

 ,ֹוּפְּב לע. הָקָבֶא
 ,הַּסַּכ .קָּבַא 80 ססלסע 0108 6086 0. 6. ןעילופנַײא

 | .קָבָא אֵּלַמ
 10 ּורֵּסַי דְֹי 60 ס8080ן8ג 6 6. ןעװערנוֿפנַײא

 ,קָוַח 1289סװ
 סט89014  !הֶהיֵתְּפ ,אֹובְמ 189:06000104 ?מ ריֿפנַײא

 ,ץֶרָאָב הָרֹוחְס תַטָנְכַה גזמקסע9 ?גָהְנִמ
 ,גֶהְנִמ סוג80012 ,/ גנוריֿפנַײא
 ,ׁשֵּדַח ,גַהְנַה 60 100:0606 (0 608/00) 0. 4 ןרוֿפנַײא
 ,ּב ןָיְּוׁשְּב ףוש 40 1מ808+ טָצ 8128 ש. 6 ןלַוֿפנַײא
 יֵרי לַע בֵמְרַה 60 טס?9 סע קעו881ם8 0. 6. ןשיפנַײא

 ,הָנֶּתְׁשַה
 ַחֹמָׁש 10 4808 . 6. ןשטַאלפנַײא
 .ןרעטנָאלפנצא = ןעטנָאלפנַײא
 .ףסכִ .ְּךֵּבַס 60 6218810 ש. 6. ןרעטנָאלפנַײא
 .לתָׁש .עֹמָנ 90 ופחפ = . ןצנַאלֿפניא
 ,הָעָּפְׁשַה 1ם006006 זמ סולֿפנַײא
 ."ךֹותל ףֹמָׁש ,לָֹנ 60 400 ות ש. 64 ןסילֿסנַײא
 ."ָדֹותְּב עלה 40 960180 1 ש. 6. ןטכעלֿפנַײא
 ןעלוסנַײא = ןעמידעֿפנַײא

 .ילַע םיִלָפְלִּפ ורָז 0 טסמקס; = 6. ןרעֿפעֿפנַײא
 ,שבֶה ,זֹרָא 60 טוגמ016 טק 0.6 'ןעלקעפנַײא
 ץֵמָחַה .שֹבָּב ןוסוס (0600) ס. 8. "ןעלקעפנַײא

 ,(רשב)

 .יִּב םיִׂש 40 ץט+ ותם 866 ות +. 6. ןעװַארפנַײא
 ,בָמיֵה לָׁשַּב 60 8606 ס0611) ש 6. ןעורפנַײא
 .אמָק 60 1:0026 ֹומ 6. ח.ןרורֿפנַײא
 60 ובָטיִה ןִנֵמ 00 119 0619 0 64 ןעלגערטנַײא

 ,(תורפנ ןֶּנַמ ןטס8סעט6 ( /10018)

 ,-ךֹוּת לֶא ץחָל ,קהָּד 0 ץע088 ומ ש 6 ןסערפנַײא
 ריִחָי רֶפְסֵמ 8ומקט18/ תםטתמגטסע (06) / לָאצניוא

 .(קודקדגג

 ,ןֹועָרַּפ טפעמנסמצ ./ גנולָאצנַײא
 1 ,םֶלַׁש .ערֶּפ 0 ץהצ 1מ 0 6 ןלָאצנַײא
 40 16496 ומ, 1006 ותם, 6001086 0. 6. ןעמַאצנַײא

 ,ךֹוׂש .,רָדָנ
 ,םָעְכַה 80 1080:6 מעג 8080/ 0. 6. ןענערָאצנַײא
 ,דיִחָי 818816, 8016, סמוצ 660. גוצנַיוא
 ;דָחֶא דָחֶא 8וםשֹוע) 06 ס} 026, 000 זַײװגוצניוא

 ,דּוחָל דָא לָּכ 80088161+
 ' ,תּודיִחְי 8188100688 ,/ טַײקגיצניוא
 םטמ- ּודְחֶא ןְמוִּבֶׁש 8וזמט19886008 40/ גיטַײצנוא
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 שינעכיוצנַײא

 81ת0010906- 0600. || !רָחֶא ןֶמְוִּב יַחָׁש 9סצממסעפנ

 .ָחָא ןֶמְוִּב סוג8!צ
 .הָרֲעָה ,הָמיִׁשְר 8010, 8ת0018004 מ שלנעכַיוצנַײא

 ;םֹׁשְו 90 2016, ש1106 4004 6. ןענעכַײצנַײא
 ,תֹורָעָהְּב ןֵמַס סס 6

 ְךֶׁשֶמ 90 ףעהוס 1080006/, 112מ8964 0 6. ןעוצנַײא
 ש. ?. ךז --| :גֹֿפֶפ 90 1100106 !קּזַח ,רֵּבַח ,רַחַי

 יֵץַּוַּכְתִה טס 8מניומס

 ,יָדיִחְי 14010140081 :דֶרֵפָנ ,דֵבָל 818816 60/ לצניוא

 ,םיִדָהֲאַל סד 109811 0606 || !יִמָרִפ

 ,טֶרֶּפ ץפנ110181 ;תֹודיִחְי 8188:100088 ./ טַײהלצניוא
 .ַעֹלֶּב ,ֹוּלָּב לכָא טס ססמפטמגס 0 4. ןרעצנַײא
 / ,ןעשטַאקנַײא = ןעַײשטַאקנַײא
 ,ָדֹותְל לֹּלָנ ,לֵנָלִנ 90 ע011 ומ ש 6. ןעשטַאקנַײא

 ;ֹוּכְרִצ יִּד לֵּׁשַב 90 2011 80311616ת917 0. 4. ןכָאקנַײא
 ;לּוׁשב יֵדְי לַע הָבֲעַה 90 1100 סט} 2010
 לָּׁשַּבְתִה 9ס 26 801110160917 1001166 4. ?. ךיז ||
 .ךיז ןעכָאקנפא = ;ֹוּכְרִצ יִּד

 ,בָהַאְתִה 90 06 סתפזמסע60 01 ש += ךיז ןעכאקנַײא

 .(ףסכ) הֹבָנ 60 0011606 (00006/) ט. 6. ןרוסַאקנַײא

 ,הָאֹועְּב ְּךֵלְכִל 90 0076/ טנ9מ 4טמתק 0 6 ןקַאקנַײא

 וא םיצירח השע) יִּב ץֹרָח 90 8016 0 6. ןברַאקנַײא
 ,(תומיגפ

 ְּךֹׂשָהח 00 8876 = 6. ןגרַאקנַײא
 ש. זי ךיז -|| :םֵּקנ :ףֹפְּכ 0 0686 6 6 ןעשטרָאקנַײא

 .םֵּקַעְתִה 00 06 ססתס

 ?ס ות- !-ִּב ׁשֵרְׁשַה עס ע00? ומ 0. 6. ןעינערָאקנַײא
 סס 1846 ע006 ש. ז. ךז -||!-ְל ןָנֵׁש סטטס(6

 .ׁשֵרָתְׁשִה
 טס םֹויֹוְצ/ 8011 טס8סזמנעסמ ש. 6. ןעשטַאװקנַײא

 ךלְכִל
 ;הָנֲחַה 00 ףטפנ!סע/ 1006 0 6. ןרוטרַאװקנַײא

 םֶכֵאְחַה ,הֹנָח 00 4846 1008100:8 ש.ל-. ךיז -- ||

 .הָוְרַה .ׁשֹהָּכ 0 ט000106 61מ096018160 4. . ןרַאװקנַײא
 יקֹחָּד 00 8036026 !ת, ץ;088 ןת ע 6. ןשטעװקנַײא

 ,דלַא (ץֹהְלנ

 ,הָּיְיָק טט+ס886 ?ם ףױקנַײא
 הָמיִנְּכַה ריִחְמ 2020148108 166 4 טלעג-ףױקנַײא

 ,(הרבחל)

 ש. ז- ךַיז -||:הֹנָק 0 טטצ, קטעס1880 0. 6 ןֿפױקנַײא
 ,(הדוגאלנ רֵּבַחְתִה 0 101 (60 68800101400)

 ?ס}ס1ת, 0600106 2 1זמסזמ- חרבחַא ןוא ךיז ןֿפױקנַײא --

 הֵשֲעָה ,הָרּונָאל רֵּבַחְתִה ססע 08 םת| 0

 ,הָרּוגַאַל רֵבָח
 ,טָלקִמ ,טֶלֶפִמ 161096, 988ץ|!טזמ ם שינעמוקנַײא
 ,הָסָנְכַה 1800ז06, ץסצסמטס ,/ טֿפנוקנַײא

 .-ָּב טֵּבַה 0 1001 89 0  ז* ךיז ןקוקנַײא

 עס 1880סח 108 ץט91צ סי ס670606 6.6. ןעוועטוקנַײא
 .ַמיֶטְּב קֶזַח ֹוא ַחּומ

 ןטכורגַײא -- 80 --

 רֵבַה 00 188908 רטט90ת 2 0881 ש. 6. ןעלטיוקנַײא

 ,קֹוּתַרְּב רגָמ 90 סמםנמ (6 000 ) ולֶבָבְּב קִוַח ֹוא
 .לָוְרַב יֵלְבַבְּב רטֶא סס סג81ת (6 ןעיזפסש/י) ט. 6. ןסײקנַײא

 ,יָּדֹותְל בַמָה 90 ?טזמ 1מ ש. 6 ןעװערוקנַײא
 דֵמֲעַה 90 1401406 זמ 21201:608 יע 6. ןרעמַאלקנַײא

 ,(הנבל יאצחכ) תֹורְגְסִמְּב
 יַעֹקְתְו הֵּכַה טס 0089 מת! 24004 1מ 2 64 ןפַאלקנַײא
 ,ַּדֹותְל קַּבַד 00 ס8896 1ת 0. 4 ןעיולקנַײא

 ,ןעוולקנַײא = ןפעלקנַײא
 ,לֵאָנ .ְךֵלְכל 0 0109, 480 6. ןקעלקנַײא
 .טּמַק ,לֹפָּכ 90 סעטצמץ16 ש. 4 ןשטיײנקנַײא
 ,הֹנָק 90 טטנס8806  ןענעינקנַײא
 ,יָּב רֶׂשָק סס +16 {מ 0. 6 ןֿפינקנַײא
 0 זתֹוצ :(קצכנ ׁשּול 10 זמנצ (00002) ש.6. ןסענקנַײא

 ,קֵצָּבַּב םיִש 1ת

 ןנַׁש 90 100010416 ש 6. ןלענקנַײא
 .ןֹולָמְל הָאיִּב עט9606 טק 29 2ת ותמ ? רעקנַײא
 90 ?טעמ {ת !ילֶא אֹּב 00 6016 ום 6 4 ןרעקנַײא

 ;(ןולמל) רּוס 60 ץט9 טק (64 60 ?60) !יְּךֹותְל בַסֶה
 ,יָּדֹותְל אֵטֲאַט 90 8טססץ זת

 ,"ב תֹרָח .קקָח 00 סםשעפטס 0 (; ןצירקנַײא

 .בָמיֵה רׂשק 0 416 1880 ט 6. ןעוועפמערקנַײא

 -נצא == ;תֶרֶנְסִמּב םיִׂש 60 1/2ז06 1ת 6. 6  ןעמַארנַײא
 .ןעמיור

 ,שיִא יֵנזָאַּב ׁשחָל 0 יטמופמסש ש. 6 ןעמױרנַײא
 .טקָׁש 900 1689 ש ת. ןעורנַײא

 900 104626/ :"לֶא ףֹהְּד 60 88070 ומ 6. ןקורנַײא

 ,םיִנָּפ דַצְל הָרּוׁש ְּךֹׁשֶמ (/.)

 6100עץ0- :יַדֹותְל ףּושפֹׁש ץטסמֹומֲש 1890 /גנובַײרנַײא
 ,(האופרל החשמ לש) הָחיִרְמ ,הָכיִס 68410

 ,ךומ 60 01001008606 :ףׁשְפַׁש 90 עטס 0 . ןבַײרנַײא

 ,(האופרל החשימו ַחֹרמ

 .ותַּמ הֶּזִסִה םסז8089ו08 / גנודַײרנַײא

 ;בל לַע רַבָּד .הֵּתַּפ .תֵסָה 0 םסע832406 0 6. ןדִיירנַײא

 .רָבְדְב ןֵמָאָה 60 06116ש66 ש. זי ךַיז -||

 {0 טט110 0884108 םעזוב ןוא ךַאלעגויֿפ ךיז ןדוורנַײא --

 .ריואב חרופ לדנמ הנב 1מ 1מס תו/
 .םּור יֵנֹויְמִּד 18תסצ , ןזמתסומתזוסמ 2 ן'כעדַיירנַײא

 :ַחּור יֵנֹויְמִּד 1809, 1זמ22ומה91סת / שִינעדַײרנַײא

 ,ןֶמֵׂשַה תַחָטֲה ס08688100

 0 +. ךיז -| :ערָק 90 6081, 1806ע846 0.  ןסַײרנַײא

 .ךיז ןסײררעטניא=:ערקה 60 06 ?סעמ

 סס 40 סטסעצסמותפ מס881016, טלעוו וד ןסַײרנַײא --

 .רשפאד המ לכ השע 16806 םס 8906 טמלע,664

 לס קץ0ט046 2 ץ61808 ןצעמיא טימ ןסַײרנַײא --

 ,םערה ,םעכה
 .רֶדֵס והָכיֵרֲע םעזםמשסזמסמפ / גנוטכיירנַײא

 60 סעיטצ, :רָּדס יְּדֹרֲע 90 21:12496 ט. 6. ןטכירנַײא

 .ְךֵלְכַל 1



 ןעלגנורנַײא

 םיִׂש 90 ץט9 גת ק8ע024980808 2 0. ןעלגנורנַײא

 ,הָנָבְל יֵאְצֶח ֹוא תֹורְגְסִמ ןיִּב
 .עַרָק 2689 עמ סִורגַײא

 לַע בַטְרַה 90 660 ט} 1218 ש 6 ןענעגערנַײא

 .םֶׁשָג יִדָי
 90 1401406 (40 60 400000/) 6. סם ןענעכערנַײא

 ,(ןובשחב) לֹלָּכ
 ,שכָר :נֵּשַה 90 ץעססטנ6 0 6 ןֿפַאשנַײא
 ,-ךֹוּת לֶא ףֹרָנ 00 801806 ןמ ש 6. ןרַאשנַײא
 .יֵל ןֵנַׁש טס 10010206 0 6 ןֿפרַאשנַײא
 00 00764 רטןסג ץסעפץ1/20סת 4. 6 ןצוװשנַײא

 .הָעֵוְב הַּמַּכ
 00 08086 10 8608 8סספע ש. 6. ןרעװשנַײא

 יַעַּבְׁשַה ות

 .ׁשהְל 90 יטגופקסע 2. 6. ןעקשושנַײא
 ,ןּויִעָּב רמָל 90 8607 ש 6. ןרידוטשנַײא
 .קֶבָאְב הֵּתַּכ 90 ס0טסע} ט19ג 4080 0. 4. ןבױטשנַײא

 00 06 00470106 טטג9מ ש ?. ךיז -|| !קֶבָא אֵּלַמ
 .קָבָאְב הֵּטַּכְהֶה 116

 ןֵמְכַאְחַה 0 10686 :דֹמָע 0 8840 0. . ןַײטשנַײא
 ןגס 082200 טרָא ןַא ףיוא ןוומשנַײא טונ ןעק רע --
 דומעל לוכי ונניא 8086 8011 }גת 218 6
 ,ומוקמ לע החונמב

 .םֵקָׁשַה ,ַעֵגְרַה 90 0810, 8עװ0886 4. 4. ןליטשנַײא

 ,הָמָּכְסַה 98:6016ת9 ,/ גנומ!טשנַײא

 ;תַחַא הָעְדְּב טמּפמנזמסט8 66. גומוטשנִיַוא

 ,תַחַא הָעַּד טגנג8ג1זנולש
 ,-םִע םָּכְסַה ,-ל תֹואָה סס 8806 ש .. ןעמיטשנַײא
 הֹׂשָע ,רֹקָּד 00 ץע10א8/ ץטמס?טעס ש 6. ןכעטשנַײא

 יהָריִקְד
 ,הָנָּכַמ טסמסטעס} 1184 לעטשנַײא
 ,הָקְמְפַה 890עקומש ,/ גנולעטשנַײא
 8900 !ַחיִנַה ,םיִׂש 00 ץט0 0 6. ןלעטשנַײא

 10 :הָנְּכַסְּב דֵמֲעַה .ןֵּכַס פס 1188, 1600810186 !קָסְּפַה

 וס ףטפעטס/ (90/0/6ו8) וֹוּבָל בֹרֶט טסמ?טעס} 1186
 00 1184 סתס'8 1110 ש ז. ךוז -||;(ליח ישנא) הָנֲחַה
 60 !רַעְּב לֶּדַּתְׁשִה 00 1496ע0646 10/ !ֹוׁשְפַנ ףֵרָח
 0 טס00716 ;(ידכו ןיי ,םימ) ַעְקָׁש 868616 (0/ 10046י)
 ,(בלָח ומכנ הָּבַעְתַה 8104 (0/ 40600)

 ות- :הָוֶעָה טסמ?ט26, 48:1280088 4 שינעלעטשנַײא
 ,תּולְדַּתְׁשִה 961668810

 ףֶרֵח .ׁשֶפָנ וַע 1156, 16008100/ ? רעלעטשנַײא
 .ֹוׁשְפַנ

 ,יִב ַעֵּבְמַה 00 8082 1 2 64 ןעלפמעטשנַײא
 90 80108 1ת !-ִב םיִׂש 00 עטפ ות ש 4. ןקעטשנַײא

 .ןקעטשנָא =!-ִּב בֹחָּת

 ,גנדנקעטשנָא = גודנקעטשנַײא

 .ןעגנערטשנָא = ןעגנערטשנַײא

 יע. זי. ךיז -|| ; דֶּב ץֹחְל 0 ץומסמ 2 6 ןעמושטשנַײא

 .ץֵחְּלִה סס ט6ס 46

 / טַײק --|

 ֹוס

 ןטלַאּפשנַײא -- 51 --

 {0 1וצ סמס'8 6968 ןצעמוא ןיא ךוז ןעמושטשנלא --

 ,ויניעב שיא רדח טעסמ 8 ק6:804
 ן111090-0886} ןע111017-8110 ?8 טישנַײא

 .תָסָכְו
 ,-דֹותְל רֶוַּפ סס 891?ס6 גת 0 6. ןטישנַײא

 40 ץט+ ומ 1626860/8 ןמ 8 טנַאװעגמעב ןטושנַײא --

 ,תותסכו םירכ לש תופטעמ ךותב תוצונ םיש ע1110ע-6
 40 0260 תגסט14/ 0/ עמט80ש ש. 0 ןעלמושנַײא

 ,ׁשבֶע ,ׁשֵּפַעְתִה

 םֹרָה 80 08090/ ןם סצ 10/6-8ע1מ8 ש 6. ןסושנַײא
 60 614610156 ותם 8מ006- ש. ז- ְךִיז -||  הֶּיִרְי יִדְי לַע
 ,תֹוריִל לֶגֵרְתִה 1תש

 ,(הינאב) הָניֲעְמ סג 08:8801ס8 ./ גנופישנַײא
 םִמָעַה .ןעֶט 00 61008ע8 2 6. ןֿפישנַײא

 ,הָיְנֲאָב אֹוּב 90 סעגס814 0.7. ךיז -|
 90 10880 סז?טםא, 1200410800 ש 6. ןרּכְׁשנַײא

 ,הָרְבָשְל הֹתָׁש טסס 260 46טמא ש. ז. ךיז --||!הָקְׁשַה
 .-ָדֹותְל הָעיִקְּת סעוטומ 1090 ?6 גָאלשנַײא

 ;יָדֹוחְל ַעֹקֶּת 0ס 0086 ֹ!תי 4004 18 6. 6. ןגָאלשנַײא

 90 ?טַײמ !מ 86 6090, :םֹלָה 00 ,6ׂ
 ,(דגב תריפתכו הָפָּׂשַה לֵּפִק טטסע טמ

 ,ןֵׁשָי ,םֶדָרֲָח 60 1811 281669 0. 4 ןֿפָאלשנַײא

 ,עגַאלנא == םולשנַײא

 0, זיסס ךיז --| :ַעֹלָּב 80 םוטםןסיש ש. 6. ןעגנולשנַײא
 .ּוהֵעַר תֶא ׁשיִא עֹלָּב 80 8טט81!סױז 6808 0086ע

 ,חָלָלְבַה 1001810 :;הָריִגְפ 1061:106 טק . גנוסולשנַײא
 עס 1001446 :רֹגָפ 00 1064 טק 0 6 ןסולשנַײא

 | ,לֵּלַּכ ,לֵבָה
 10 0886 10 8166ץ, 1311 60 8166 2 ןרעֿפעלשנַײא

 .ןֶׁשֵי
 .(רשב) רֶּטַה 0 8060 0 6. ןרָאמשנַײא

 ,ןדורנײא = ןסעומשנַײא

 ךִיז -|| :ףנִמ .ְּךֵלְכֹל סס 6ו9ע, 8011 ש 6. ןצומשנַײא
 .ְךלְבִלְחַה 90 6198 0808011 6

 ;לֶוְרַב יִלְבַכְּב רֹטָא 00 ץט6 גם 1028 0. 6. ןדומשנַײא
 ,דַחַי לֶוְרַּב ׁשֹרָח 00 1ג2נמזמסע 100:60061

 40 סע669 190 8 םקס/80ת'8 ש 6 ךז ןעלכַײמשנַײא
 ,הָּפְנֲה יִדְי לַע ׁשיִא בל בֹנָנ 1801

 ,ןצומשנַײא == ;ײלַע ַחֹרָמ 0 2681008/ 0. 6. ןרימשנַײא

 בַטיֵה רׂשֹק 10 1806 ֹום 118ם/!} ש 6. ןעװערונשנַײא

 ,םיִליִתפִּב
 .קיִרָח םס?סמ :ְךּוּתִח סג, 10601810מ ?ח סינשנַײא

 ;יִּב ְךֹתֶח 60 סט 1080 8ם 1061810ת 0.6. ןדַײנשנַײא
 .-ָּב קרָח 0006

 ,ןעווערונשנַײא = ןרינשנַײא

 ,אהקשמ) קֹצִי 90 ץסט/ ומ (606מ09) ש 6 ןעקנעשנַײא
 ךֹתֶח .רֹוָנ 00 סט9 זם (100/2 500990ו9) ט. 6. ןרעשנַײא

 ,(םירפסמגב)

 80 8119 108/46 48 8/110 תם 2. 6 ןטלַאפשנַײא

 .יָּב הָעיִקְּב הֹׂשָע .ַעֹקְּב

 הָפֵטֲעַמ
 + ? 8ת-

 רַכָל

 ?(הינאבו
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 ןענַאפשנַײא

 ,םֹתָר 90 םהזמס88} 1068 0. . ןענַאֿפשנַײא

 00 ןזמקעז1פסת !יִּב רֹנֶמ 00 8םטס זמ . 6. ןרַאפשנַײא
 0ס 8מטג? 040861/ ש. ז- ךיז --|| ;רַהֹמ תיִבְּב םיִׂש ,אֹלָּכ
 עס 06 00811806, 6 89ט2/- ;ֹודֲעַּב רֶנָס ,רָנָּפִה 1מ

 .ףֶרֹע הָׁשקַה ,ׁשֵּקַעְתִה ססזמ

 ,ךׂשָה 90 896, 6601101186 4. 0 ןרָאפשנַײא

 ןֹוכָׂשִח 88ש14) סס00תסנג} 4 ן'כערָאפשנַײא
 ,תּונָׁשְקַע סט811ת80צ ,8טמסזיממס88 8ׁשִינערַאּפשנַײא

 .ףְרע-יִׁשְק
 .ץכערָאפשנַײא = שינערָאפשנַײא

 .ְּךֵׂשֹוה 88001, 0000021186/ 28 רערָאפשנַײא
 יץוַּבְהִה 00 811מ/: ש. ? ןעגנורפשנַײא
 .ןעלקנערפשנפא = ןעלקנורפשנַײא
 ."ךֹוּת לֶא הָיְנַה 11609108 ./ גנוצורפשנַײא
 ,"ךֹוּת לֶא הֵּזַה 0 1609 ש. 4 ןצורפשנַײא
 .ביִבָמ הוה 0 טספץעעומא16 ש 6. ןעלקנערפשנַײא
 ,יָּב גָרּב םָנְכַח ,גֹרָּב 90 80:ס6 ןמ 0 (. ןֿפױרשנַײא
 ,ץּוַּכְתִה .קֹמְצ ,ץֹוָּכ סס 8מ:נמ! 0. 6. ןפמורשנַײא

 לא) הָסיִנְכ - יִמְד 6110:8000-106 4 טלעג-בַײרשנַײא

 ,(הרבח
 ,-ָּב בֹהְּכ 90 וטע106 0 016 4060מ 6. ןֿבַײרשנַײא

 00 6066 סתס'8 ש. ?. יז -|| ;םֹׂשָר 90 1681896/

 ."ָּךֹותב הָנָּמִה ; -ֵּב בָתָּכִה ןגפמ6, 6011 1

 00 +עו8ג000, 1801010816 2 4. ןקעישנַײא

 ,םָיַא ,לֵהְבַה
 !ֹוּתְעַר הֶּנַח 60 סצץעס88 04086/ 2 ;. ְךִיז ןרעסַײא

 .ףֶצָק ,םעֶּכ סס 06 100194806

 :םֶכּלֶׁש יּדלְֶׁש ץסטע (2/ ע--) ןקיסמ. 059. רעַײא

 ךֶלָׁש ץסטז8 (20 ע-) ס- רע - רע - 606 |
 .םָכָלֶׁש

 םיִציִּביִּדַעַּכ סם 09808461 (26 -) ת לגיוב-רעוא

 ,(םיציבו חמקמ יושע ךעכ)
 ,םָכְרּובֲעַּב 109 ץסט+ 8886 .--ןוֿפ 600  ןגעװטרעַײא

 ,םֶכְדְצִמ 10 ץסטנ ץפניפ !םֶבְליִבׁשַּב
 (ע - סָאד !ע - וד ,רע - רעדנ עקסומ 2085. גורעַײא

 כל .ךֶלֶׁש סוג
 01 ?םס 487 2616:6 ץס8001089 06. גוטכענרעיוא

 ,םֹוׁשְלְׁש לָׁש
 ןטכענרעיוא

 ,םֹוׁשָרָׁש
 .עלָפִנ = עלעֿפײא
 .הָבֲחַא תַאְנִק ןס810ט8צ ,/ טכוזרעֿפיַײא
 .אֵּנמְמ 1081008 60, גיטכיזרעֿפִייא
 ,הָמָח-ריִהְמ ט888100860 :אָּנִה 20810ט8 06. גירעֿפײא
 יַהָנָאַה 60 שזס8מ 6. . ןעקַײא
 ,ריא == רייֵא

 ,ףּוס ,הָנָק 8ט0669 1069, 899660 זץטפמ ?8 רֹויַא

 .הָנָמ ׁשֶרֹש ?009 04 860009 עטפמ / לצרָאװ-רִויִא
 000 !תֹויִמצַע 8011 צ.||:יִכֹנָא .יִנֲא { ;קויסת. 205. ךִיֹא

 ,תויְכנָא

 (םס 687 2610ע0 ץ0800108} 0060

 זוְמ-תמיִא 4 9 --

 ,ידבל ;ימצעב ינא 1 תמצ8613 ןוולַא ךוא --
 זתֶש 600 :ילש תוימצע זמצ סטמ 8611 ךוא ןַײמ --
 ,ילש תויכנא

 6106 0+ 986 2004 04+ (2/. תֹוכיִא) / הכיִא

 ,הָניֵה 181064120108 :!הָכָיא תל 1 ,הננקס,,08

 -- ףט8119} / תֹוכיֵא

 .= סס 1086 28 1 ז 660. היהְיְש-ךיִא
 ,םיִׁשּוהַה תּועָט ,אְוָׁש תַאְׂשַמ 11188108 / עיזולוא
 ,הָהְמִׂש רֹוא ,םיִרּוא {1 !וגזומ111810 / עיצַאנומולוא

 626 זוק-9סע עיצַאנומולוא רעד ןּוֿפ ןיורק וד (46.) --

 .ריחב

 .= 0810 ןטסזמהמ / תינוליֵא
 ,םנ לוק 8 1008 ט0106 תינוליא ןַא ןוֿפ לוק ַא --

 םוזמ 60 (רע ןוֿפ וויטַאד ןוא וויטַאזוקַא) 200. .עסזיפ. םִוא

 ,ֹול ,ֹותֹוא םוצג
 ול ,ודבל ותוא ם18611, 00 21108611 ןַױלַא םוא --
 ,ודבל

 ,רַחַּפ ,הָמיֵא 1681, 1119 (2/ תֹומיִא) / המיִא
 ,אָרֹונ 1סעע1016, 168/1ט1, 1119:411ט1 6460. גודהמיִא

 ,הָלֹודְג הָמיֵא ע680 עסעװסע ./ דחפו-המיִא

 ,רָחַא םֹוקָמְּב תּובְׁשִיְתִח ןגמעג104410ת ,/ עיצַארגומוא
 ושמס 0616012068 204 טג;08-087 / עצינינעמוא

 ,ּהָּתְרַלֲה םֹוי תֶנָגֹוח

 ױטמס 06160018068 2ופ 41118-487 ?8 קונונעמוא
 ֹּתְדַלָה םֹוי ֵגֹוח

 ;תֶרָּכִה םֹוי םפנמס'8 689, 01:98087 27 'סענונעמוא
 ,תֶדָּלִה םוי גח ט1,68099 06160141104

 ,הָלֲָחַנ ,הָוּוחֶא 680806 / עינעמיא
 .רעצעמוא = ץעמוא

 ,רֶחָא 80106000} , 8ס186 0מס קעיס 4006/: רעצעמוא
 ,יָנֹומְלַא ,ׁשיִא הָזיִא

 ,ריִמָּת 8188 400. רעמִיא

 יִמ 1010 6116, 01001064 6116 4 בַײװרעמוא

 ,הָשּורְּג ,-תֶׁשֲא הָתָיָהֶׁש
 {סנזמס+ םט80820, 01001066 םטפ- 24 ןַאמרעמִיא
 ,ׁשּורָּנ ,-לַעַּב הָיְהֶׁש יִמ 0

 הָחְיְהֶׁש יִמ 1061 1000061-1ת-!86 / רעגווװושרעמיא

 ,-תֹומֲח
 זמסזמסמ?סטזמ :;תּוריִהְמ םטצזצ, 8806 20 טעפמִיא

 .הָעּונְּתַה תּוריִהְמ
 .רֶמיֵה סנגמסעס1 זו רעטַארעּפמיא

 ַמ וממקסנו8} (0060) זמ לַאורעּפמִוא
 .(היסורב

 ,תֹויַרְפִק .רֶסיֵק ףָלָׁשְמִמ ץֶרֶא סזמקועס ,ץ" עירעפמיא
 .יֵרְפיִק .רֶפיֵמ תָלָׁשְמִמ ץֶרֶא לָׁש וצמקסנופ} 66}. שורעפמוא
 ,שוירעפמוא = עקסרעפמוא

 אֵבָח ,ץֶרָאָּב (הרוחס) םַנְכַה 00 ןנממסעפ . 6. ןריטרָאֿפמיא

 .תָרָהַא הָניִדְּמִמ
 .הָיְבַמ 4800 ;הָלֹודְג הָמיִא 689 11196 / תוָמ-תמיא

 םינפל) בָהָו ַעֵּבְמ



 עיצוטוטסניא -- 58 -- גָודתוִמ-תסיֵא

 ,יִא 181806 (2/ ןע -) ,7 לזנוא 688סעסוג8 ;םֹויִא ,אָרֹונ 1118/11 0 גידתוְמ-תמיֵא
 .ןֶכְסֶמ

 ..-81800-?ע1 ./' אֹרֹוּבְצְד-אתמיִא
 01, 8003 :יָדֹותְּב ,-ָּב גתי 1890, טט19מ3ת עסק. ןִיא

 .ןָא = ;ילַע ,-ֵמ
 ,ןָא .ז ,...ןוא ךִוז ןענָאמרעד --
 .ןָא .ז ,. ..ןוא ךיז ןסעגרַאֿפ --

 "תסמס ס0זמץס111מש," 1866 18 תס 2/- סנֹוא ןיִא
 .- 6010ט1810ת

 .= 98616 18 0 6110166 0ז* 21001881106 הריִרְּב ןיֵא
 .לֶלְּב .יִרְמַנְל טטמסווצ 80 21/ 600 ןצנַאגניא

 .ללכ ,ירמנל ששמס}}ִז 80 811 ןצנַאנ ןוא רָאג --
 ,אֹפ ללכ ,אֹל ירמגל םסס 86 211 טונ ןצנַאג ןוא רָאג --
 .סס 1806 406 רטם016 ןעצנַאג ןוא רָאנ ןעמענוצ --
 ,ולכ חקל

 ,ליִבְנְנַו םומפיסז זמ רעבגניא
 ,ליִבְנְנַז לֶׁש קַּתְמִמ םומשסז 0804 לרעבננוא

 ,בֹורְקִּב ,הֶרֵהְמִּב 800 660 ןכיגניא
 ,לגנוי = לגנוא
 .--3016 18 םסל סטסת סתס 2//. דֹחֶא םַנ ןיִא
 10468901008, 6ת11:81 2060618 2? טְִיוועגנִינא

 .םִיַבָרק ,םִיַעַמ
 ,רעגנוי = רעגנִיא

 ,רֵּבְׁשַמ ,לֵּג טטּפסס} ט11סיש (קז | -) ,/ !דגוא
 .דנוה == ? דנִיא

 זתסטפויק (20 ס -) / עירטסודנוא
 .קָסֵע ,הָּיִשֲעַּת

 ,הָיִשֲעַת לָׁש ומהג8ע181 66/. לעירטסודנוא
 ,ּודֹח תֶלֹנְנְרַּת ?טנסץ-גסמ ,/ עקׂשטודנִוא
 ,ּודה לגְנְרַּת פגנטסץ-0008 (2/. סע -) זמ קִידנוא
 ,(תלכת עבצ) םיִטְסֶא 180180 78 ךערנוא

 ,םִיַּתְניִּב זמספמלנתמס 606 םעדניא
 ,תעב רט8116 וװ םעדנוא --

 ות 186 1010016 4606. טיומרעדנוא
 ,ּהָּב ,ֹוּב ןת 4

 ,רַקֹּבַּב ומ 486 תגסנתומא 006 ןרֿפרעדנוא
 ,ץּוחַּב ס018106 000. ןסיורדניא
 ץטצמסו?, 0081 ;ןֶכּה 600906208 ?ח טלַאהנוא

 ָיְנַע ,ןָכֹּת
 ,-8מ6 ו8 תס9 ט060666 2/. תׁשֹדוקְמ הניֵא

 1 400מ'6 0916 1 204 תשדוקמ הניא זוא (/06) דד
 ,אֹל םא יִל תפכא אֹל

 אָבָצ ׁשיִא טס9סעהמ 801416 (2 {-) דַילַאװניא
 ,(ןקומ וא הלחממ ֹותיֵבָל רֶטְפִּנַ

 ,גונוווועניא = גונְויווונוא

 ;- םס 4068 תס9 ןתסױס 2. עָדֹוי"וניַא
 ,רּוּב 18:סיהנמוג8

 סמס יטגס 4068 תספ זתסש זמ עדוי-וניִאְש-עֶרוי-וניִא
 {תה9 86 18 144018ת9 2 צסײק 1טתסי
 - ,רעַּב ׁשיִא ,- עסע8ס0מ

 הָׂשֲעַּמַה-תֶׁשֹרָח

 ותַּב .עֶצְמָא
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 ,ןינֵט 90 1901089 שש 6. ןרוסערעטנוא

 ,םיִיָא תַצֹובְק םנסוגוקס1880/ (0609) / עפורג-לזנוא
 ,לֵלֹו ,םֵּדְנַהְמ סו 1מססע (2/. |--) זמ רעינעשזניא
 תס רטו88סזמ תסע 2; ... דֹגָנ הנובּת ןיִאְו המכָח ןיִא

 .- ט846:898װ0ו00 272118 28:8108/ .,.
 ןטרָאק עטכעלש דגנ הנובח ןיאו המכח ןיא (קסט,) הד
 201032= 8ש818 202080 108ומ/ 8
 םיפלק דגנ המואמ ליעוי אֹל (6400608/ 206 1008)
 ,(ער לזמ דגנ) םיכוז םניאש

 ,חָאָּכ 18101118צ !יִמיִנְּפ ,יִבָבְל 1016 00)  םיטנוא

 / .תֹויְבָבְל 1תסונמםסֶ} ,/ טַײק --|| :עַכַּכ
 ליְִּשַמ 10461118009 660 טנעגילעטנוא
 ;הָלָכְׂשַה 19611186806 ,/ ץנעגילעטנוא

 .עוצנעג
 ,םָעָּב םיִליִּכְׂשַּמַה 100110008 7 עיצנענולעטנוא
 ,ךעלַײוװרעטנוה = סכעלַײװרעטניא

 ,ץֶפָח 1ם0ס1089 (2/. | -) זח ס'ערעטניא
 זח8ל9ס, 8481, םט8ומס88 (2/ | --) זח סעריעטנוא

 | קָסֵע .ןיְנַ
 ןינַשְמ .ִיָנָע אֵלָמ 1006080108: 00/. טנַאסערעטניא
 ,רֶבָדְּב ַעֵנֹונ 8197 1090ע68066 46. ענטנַאסערעטניא

 ד 31 ר*

 שיש
 -ולעטניא טיי

 ,טנַאםערעטנוא = ענסערעטניא

 ׁשיִא 1םלעוםטסע, ק10900ע (ע? |--) ?ת טנַאגורטנוא
 ךַמְכַטְמ ,ליִכְר

 ךְֵכַמ ,ליִכָר ךֹולָה 90 1ג0:186, 109 ש. 4  ןרוגורטנוא
 ,ךּוסְבְס 189ע1006, ק109 ,/ עגירטנוא
 ,ויָּדִחַי ,דַחַי 908090/ 006 םעגיײניא
 .לָחַמ ,רֶבָדְל ןֹויָעַר ןֵתֹונ 181018001 זמ רעטַאוצונוא
 ,הָעְצַה 1ת1018010ס ,/ עװוטַאוצונוא
 .ץֶרָאָה ךֹוּת 101806  דנַאלנוא
 +ןגסיס 18 גגס 606 10 116 186- ,עקע- ףֹוס רֹבָדְל ןיִא

 .4סע

 .--1 םפטס 09 עא יל ןיִא
 ייל ןיאי ןעמ 90 1086 10801ט600 ייל ןיאי ןהנעט --
 ,לגרה תא טשפ

 .ץֶרָׂשָה ךֹוּת לֶׁש 60תג08910, 8106 04/ שודנעלנוא
 ,ץֶרָאָה דיָלָי 88:016 8 רעדנעלניא
 . -180810018010} 1תגמנ6086 60. רעשלדןיַא
 ,עֶצְמָאְּב ,-ָךֹותְּב 14 906 101086 400. ןטומנוא
 ,םאֶתְּפ 01 84 8046סת, 89 0000 060. ןענורדנטימנוא
 ,טָּמְׁשִּמַה יֵּתְּב תַגַרְדַמ 111898006, 6801 ,/' עיצנַאטסניא
 ומפלולטסמ, 10809006 (2/ |-) ?ה טוטיטסנוא

 | .ׁשֶרְדְמ-תיִּב ,ךּוּנִח-תיִּב
 דיִמְלַּה 80666ת9 0? 2 108/10006 ?ח קונטוטוטסנוא

 ,ְךּונֲח-תיֵּב לָׁש
 {ט11816 86034609 01 גת 188010006 / עקטוטוטסנוא

 .ךּונָח-תיֵּב לָׁש הָדיִמְלַּת
 ,רֶסֹומ 10811901108 ,/ עיצוטיטסנוא



 טקנוטסנוא

 יֵעְבִמ שּוח 10861009 (2/ |--) ?מ טקנוטסניא

 יֵעְבִט ׁשּוחְּב 1080100װש6ס 60/. וויטקניטסנוא

 !הָכאָלְמיִלְּכ 1תפסיטנמסמפ (2/7. | -) זו טנעמורטסניא

 ,יִקְּפַּת ,הֶּדְקִּפ 1280/04108 ,/ עיצקורטסנוא
 .ץֶרֶׁש 108009 (ע/7.| -) זמ טקעטנוא

 יַחֹּקַפְמ .ַחיִגְׁשַמ ןםפמסס9ס+ זמ רעטקעפסנוא

 ."ךיתּב ,םיִנָפְּב ועת 148100, ראוומֹומ 060 גינַײװענוא

 וםש08900 1085106, 121692813 40/ טסניניוװעגוא

 יִמִנְּפ,ךֹותְּב רֶׁשָא
 ,םֹוקָמ הָויַאּב פסזמסיטמסיס 466 ץענרעניא

 ,םוקמ םושב תסוטמ6ע6 טונ ץענרע ןוא --

 1ת4910810 :יִמיִנְּפ גםטטפ/0, 19סע081 66/ ךילרעניא

 ,יָּתָמָא ,יִרָקִע .יִמְצַע
 ,טעלּפרענֹוה = טעלפרענוא

 .םיִלנַרָה ליִח 1ם?8תסש ./ עירעטנַאֿפניא

 ,הָעידְי 101011021100 / עיצַאמרָאֿפנִוא
 יַעְרֹוה 60 1ת0?1שזג ש 6. ןרימרָאֿפניא

 ,תֶכָּלַהְתִמ תַחַּדַמ ןיִמ 1מחטסתפפ 7 עזנעולֿפנוא
 ,םִיַּתְניִּב םנסּפמסוזמס 606. ןשיווצנוא
 .הָרקִמ 18010ס39 (קז | -) עג טנעדיוצנוא
 .רייִזיִוקְנַא .תֶד יִגְיְנעּב טפֹוׁש 1מ0ט19190/ ?ט רעטיזיוװקניא

 .הָיְציִזיִוְקְנַא ,תֶּדַה שַּפְׁשִמ 1וזסט1819/0ת / עיציזיווקנִיא

 ייזמסעס 18 םסומס 8 טס106 2/= הנֹוע ןיאו לוק ןיִא

 תסז 026 2ת8טטסזומק " 6866 1פ םס 6506

 .הָנעֶממ לֶּכ ןיִא
 (תסזס 18 תס צמסזממסם? קי עֹנֵּפ ילּב ער ןיִא

 .= לטולםסט6 106

 4806 18 תס 180/0} ֹות קי ןידַּב םוחר ןיִא

 .= ן34680680

 רומא = רֹוסיֵא

 ץֶרָא-רַצִמ ןפפםעמטפ (0600') (2) ן-) דת סימטסיא

 .םימי ינש ןיִב הלידבמה רשבי חעוצי)

 .דָמהַמ חרוה 4:0|18 6 םַאלסיא

 .(עשפ לע) הָרֹוּת 600106891ס00 / דעיװָאפסיא

 ,הָּדוְתַה 40 0001098 0 ךיז ןעדעיװָאפסיא

 .ךוז ןעדעיווָאפסוא = ןעוועדעיװַאפסיא

 ךַז -|| :תָעְבַה .דָחְפַה 60 1זוםהוסמ 0 6. ןעשוופסיא

 .רַחָּפִה 40 06 1618800000) 1840 1288 עו

 יִֵּפָׁש םססומפ סט, סט980ש (2/.| -) ?0 קסופסיא

 ,(הנחט לשו ףֵטְׁש

 90 {018/, םס;?סעעמ, 6460046 0 6. ןענלעפסיא

 ,לַעּפַל אֵצֹוד אְּלַמ

 .(היסורבנ זֹוחָמ רַׂש 081114 ?ת קינװַארפסוא

 .קִידְמ 601/601, 04809, םטמס9ט81 80/ ענװַארפסיא

 קֹיְרּב םטם0ס9381/ץ3, 00116601/ 000 || :ןֹוכָנ

 .ךוז ןעווַארֿפס = ךיז ןעװַארפסיא

 800000, 0188 (2/-) חח קסיא

 .(טפשמבו הָעיִבּת
 ילֵּטַב (ס 60 8מתט)) 8001/88 0 4. ןעװעסַאקסיא

 סס0זממ181ת{

 ךָא -- 84 --

 ,לצָאקפ = לצָאקסוא
 ,עדוווא = עדֿפִוא
 ,עפוי = עפיוא

 והָּתַע םסס) 80 ץ108629 4606 סצִיא
 ,יִחְכֹּנַה ןֶמְּוַה לֶׁש טעס8סת 66. גי = ||

 ,גו- ,טצוא = גוד - ,רעטציא

 1000, םס|ץ 1102086 / ענָאקִיא

 : ,(םירצינלנ
 ,תֹולַקְלַקֲע 1920 ? םקורד-סקומ-סקוא

 .םּגְמַנְמ 800016/100 898תממס11מ9 00/  עטַאװעקיא
 00 10886 8 0186 :קֵהַנ 90 םוססטמ 8 ןעקיא

 .ךיז ןעקיאַאז = ךיז -|| ;םֹהָנ ,המָה
 ,ןֹואָׁש ,הָלּומֲה הָיְמָה םסו86 / ַײרעקִיא

 םיִנָדייִציִּב ס818ע6 ;םיִנָד"יִציִּב ע00, פקפיטמ ./ ערקִיא

 ,קֹוׁשַה תֵרֹּבִכ 0813 (0/ 6 160) :תֹוחּולְמ

 .ןֵּתַא ,םָּתַא ץסט עזסח. 09 006 !ירִיֹא
 םסע) 90 קעיס. 20יפ. (וז ןוֿפ וויטַאד ןוא וויטַאװקַא) ? רִיא

 ,ּהָל ,ּהָתֹוא 0
 605. || ֹּהָלְׁש םסז (21/ ע-) קוסח. 2098 '-יא

 .ערוא ז :הָּלֶׁש םסץ8/ םס/ סשמ ס - ,ע - ,רע -

 486 1608 זמסמוג {ץע (41041-110/) חג ריִא

 ,רָיִא ׁשְרֹחַה

 ,לֹוּתִה זעסמץ / עינָאריא
 יָנִנְׁש ,םיִלּוּתַה לֶׁש .יִלּוּתַה 1עס81081 06/  ׂשונָארוא

 ,רעווַאשז = ַאשזריא
 ,(סוס) להָצ 0 6188 ש. 4 ןעשזריא
 ?ּהָליִבְׁשִּב ,ּהָרֹובֲעַּב 901 נס; 8816 -- ןוֿפ 466. ןגעווטרוא

 ּהָּדִצִמ 101 םס/ מל
 (ע -- טָאד יע - יד ורע - רעד) 2700. 0058. ניריא

 .ּהָלֶש םסזפ
 ,רֹוע 168686/, 88ו/ת / עכריא
 ;1שחופ ?8?טט85, 88-11084::108 ש001- ת טכוליריא

 .הָעְתַמ רֹוא ס'מס-טו8מ

 00 סע? 06 זמופ- :הֹעָּת 00 םס ם8וע8םש ט. 4 ןריא

 ,הֹגָׁש ,העָט 486מ
 .םֶהֵמ 01 ?םסנמ קקיסח. 2059 עריוא

 (םזסס 04 ?םסזמ, 1106 ן080מ8 ערוא ַײרד --

 .םישנא השלש

 ריִחָיְל רֵּבַּד 90 266/088 שוומ "ץסט" ע 4. ןצריא

 .(דובכה ינפמ) םיִּבַר ןֹוׁשְלִּב

 םָדֶא ,- זמּתמ (2/ םישנֲא) זװ שיִא
 .- עט9810} זמפת; 00086 זמבמ ?מ תֹמֲאישיא

 .השא = השיא

 1686048016 (2/  םיבושח-םישנַא) זװ בושחישיִא

 .-זמפת, 6000? זמגח

 "ס0ת6 {ץסזמ +ג6 זמסט98 0+ 2006 שיאייַפמ-שיא

 ,הָרֹוּפַּמַה יִּפ לַע ,- 686 0980," טצ 4:86016וסמ

 !הֶה !ױא 88! 406 ךַא

 !הָיֹוא !הָהָא 88! סמ}! 406 'ְדָא

 ויל יללא 006 18 זמס! !רימ יצ וװ ןוא ךָא --

 :יִֹכֹנַה ןֶמְוִּב
4 



 !יִּבִל טֶבְּב ששוטמ 11 זמצ 8088! 40 יךֶא
 וטווג 811 ומָצ םסםעפ) וטֹמָצ ?טינ סָאװ רַאֿפ ,ךָא --
 ' ?אֹל עודמ ,יבל למב 7?
 160 םוענ 00040, 1866061! !ןעמוק רע לָאז ,ךָא --
 !אנ אבי

 קונטָאכַא
 ,(אבצה

 ,ןֹוצָר .קָׁשֲח 6091/6, שו| ,/ עטָאכַא
 ןֶּב 188081, 500020161 (/7 םִי -) 8 שָארעבכַא

 .(אָלָכֹונ ,יִאָּמַר םטסומ0סע, 0008 !לַעַיִלְּב
 ,שָארעבכַא = שָארבכַא

 ,(םיבנג לש לֶלָׁש הֶזְּב טוטמ06/ (/7) ח סעשָארבכַא
 ,קונמָאכַא = קינטָאװכַא

 .-.סעט01 זמפמ (2/ םירזכַא) ;מ רזכַא
 ,הָיְרְְכַא הֶׁשֶא טעטס} טטסזמהת ,/ עטרזכַא
 ,תויְרָוְכַא סעט619} ,/ תוירְזכַא

 ,יָרְזְכַא סעט6} 46}. גיד'תוירָזכַא
 ,תּוריִהְו ס8עס, 800080ו0ת ,/ !טכַא

 +0 1826 1000 6028100180104 טכַא ןוא ןעמענ --
 ,בל לא םיש ,ןנובתה

 .רחוה 90 טס 684610} טכא ןוא ךוז ןעמענ --
 ורע - 006. || והָנֹמְׁש סו286 שת 'טכַא

 ,תיִניִמְׁש ,יִניִמְׁש 618?
 80/ גי-|| ןעַובְׁש 8סממֹוממס) 90064 ?0 נָאטכַא

 ,עובְׁש לָׁש ,יָעּובְׁש רט661!ץ
 ,יָתּובְׁש ןֹועָש סו 0-489 01008 רעגָאטכַא
 יִצֵחְו הָעְבְׁש 8סטסת 826 4 881/ הע ןבלַאהטכַא
 ,תּוריֵהְו 08ע6 :דּובָכ 686001מ, 0690006 / גנושכַא

 ,הינשה 90 4846 0846 ןבענ גנומכַא --
 ,תֹועָּלִצ הָנֹומְׁש לַעַּב 0008100181 60} גיטַײוטכַא
 ,תיִניִמְׁש ס18ם98 ןס820 ?מ קלָח-טכַא
 ,םיִנָׁש הָנֹומְׁש ןֶּב סווג9 ץס818 016 06/. גירָאיטכַא
 ס08?מ !תיִניְמְׁש 01809מ) סו8גפג ק8/9 0 לטכַא

 ,(תוארמל 250 תב הדמנ ןֹומ לָׁש תיִניִמְׁש 89 013 8 ?טמ
 0098ש0  ;(םיפלקב) הָנֹומְׁשַה 6106 (06 60005) ח |
 ןֹויְקִנ לֶש תיִניִמָׁש

 זמסומסס} 07 2 0018- ?(2?עג -) רענװטַײלטכַא
 זב10906 03 6106 01 8: 21118808' 0881881108
 (אטילב םינפל) םיִלֲעּפ ּלָׁש הֶרָבָחְּב הָנֹומְׁש לֶׁש דַעַנְל רֵּבְח
 .דֵּבַּכ 60 1050001, 6590סז ש 4. ןטכ
 .תיניִמִׁש ומ 686 6126 קס06 000 סנטכ
 ,רעגָאטכַא = רענעטכ

 גוטנַאקמכַא = גיכעקע - .גודנקע - .גיקעװטכַא
 .םיִנֹימ .דָנֹומׁש יִׁש 01 1 1008 00) ןילרעטכַא
 2018880418/ 40/ ביסנַאקטכַא

 ,תֹוּיְוְו דנומש

 ,--- ס811ת/ 80 0118/21מ4: . היִּתׁשו הליכא .,--69ו1מ8160848816,10664( 21. תוליכא). הליכא

 תדובעל דוחיב) בֶּדֵנְתִמ .0140066/ ?ח

 ע -

 ינ6 26 58

 לעֶּב 061880081

 ,גנוקרעמנָא ןוא ש אר בכע ז

 עדלַא

 - 6800, 81ט090/. 0148 ( קז. םיִנְלְכַא) 2 ןלכַא
 ,לבָא 90 685 ט 6 ןעלכַא
 ןלֿכַא = רעלכַא
 זםמ, 8089ס1/ש, 140461 (2/ תֹוינַסכַא) ./ הינסכַא

 | ,ןֹולְמ
 רעטס -- ,רעט = סו. || :םינֹומְׁש סו8מו} םו- גיֵצכַא

 | ,םיִנֹומְׁשַה 618:46160מ
 ,הָנָׁש םיִנֹומְׁש ןֶּב סותמֹו ץס8ע8 010 04/ גורָאיגוצכַא
 ,םינֹומְשַּבָׁש קֶלֲחַה 618001008 820 8. קלח-טניצכַא
 .קָלֲח-טגוצכַא = לטניצכַא

 ,םיִנֹומְׁשַה .618:116169ג 070. 000 עטס .- ,רעטס||גיצכַא
 8100- !הָנֶׁש םיִנֹומְׁש ןֶּב ןֵקָו ס0008000112 ?ח רעגוצכַא

 ,תֹולֲעַמ םיִנֹומְׁש לָׁש לֶהֹּכְלַא 101 01 80 עטס
 ,םיִניִמ םיִנֹומְׁש לָׁש 01 סוֹלְל 1008 06)- ןולרעגוצכַא
 66 רעט -- 006 || :רָׂשֲע הָנֹומְׁש 6180000 וו. ןצכַא

 ,רֶׂשָע הָנֹומְׁשַה 6180900מ0מ
 טחמ2+ 4006 4086 ?ןצַײרד ןוא ןצכַא חוכמ זוא םָאװ --
 ?אוחה ןינעה רבד לע המ 1800

 ,רָׂטֲע הָנֹומְׁשִּבָׁש קָלֵחַה 618096000מ ץ829 לטנעצכַא
 .ַחָנָאַה 60 םסּפמ} 8188 ש 4 ןעכָא
 ,הֹובָּכַה תַאְרִי ,דֹובָּכ ע0ט6ע6ת606 ,/ טיוקרעּפכַא
 ,דֵּבַּכ 00 עסססעס ש. 6. ןרעפכַא

 .ןעבָא = ןעקכָא
 ,הָנָנֲה .הָריִמְׁש םט4::8 ,/ ענַארכָא
 887 -םנעפסעק , 10896:-םס186 ,/ עקנ - יענ|ָארכָא

 ,םיִדָלְי תַרְיִמְׁשִל תִַּב
 .ןֹורְגַּב רַחָּנִה 90 םישסטס 140886 6. 6 ןענפִירכָא
 ,עלַא ךיוא .ז :-לֶּב 811 64/ לא

 זמ 86001108 00 1018 םעלא םעד וצ ,םעד םעלַא וצ --
 ,חול ץוח

 ,ַעֶצְרַמ םיח| / לֶא
 ,םיהלָא . -- (600 לֶא
 .לֶבָא -- סט סג 13 טי אֹלֶא

 ,ךא לבא םט6 ןעדדָאו אלא --
 .(ןבא ןימ) טֵהַּב 81808860 רעטסַאבַאלַא
 ;םֵהַּבִמ יּוׂשֲע תמת06 01 21408806/ 60 ןרעטסַאבאלַא

 .םֵהָבָל הָמֹוּד 1146 3467

 ?עּוּדַמ טסגֶש 1807 460. הַמ-אלא
 וב תתל יפס) םּוּבְלַא 8!סטזמ (2/? ןע -) דמ םָאבלא

 .(תונומת
 .םֶמְרּופְמ .ַעּודָי טט611-ן:מסטטמ 46 טנַאקַאבדלַא
 ;(וגשהה תמכחמ קלח) הָרְּבְנְלַא 8180 018 / ערובעגלַא

 .חְרּבְנְלַא לָׁש 818001810 06/ שיר --|
 .יִלָלְּכ 000181 46 ןיומעגלַא

 ,ללבב ןם 48006181, 86001811}  ןװמענלַא ןוא --
 .ערלַא רעטנוא 1 זייב-סָאד-לַא ,סטונ-סָאדדלַא
 .גנודצלָא = גנירלַא
 ,-לָּכ 811 סטסע .קזיסח.44/ (ס =  ועלַא =) ס - .עדלַא

 .םירשה לבל 40 811 186 40ש118 !תוהור עדלַא וצ --
 ,(הללקו !תוערה תוחורה לכל
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 םיִהלֶא

 לא 80| 1גה9 ופ 8000, סצסעץץפװותש םטסונ םעדלַא --
 81) 108? ופ 080, סטס- וייב םעדלַא :בוט לכ 6 תפֹו- ּוהָנְהִו .ןָהּו 010 206 :ןֶׁשי 0160088 ./ טַײקטלא !

 ,ער רבד לכ עצ?מומש 64
 . - 606 זמ םיִהֹלֲא
 טמלס 0תס'8 1689 826 קעעי הלחַנַה לֶאְו החונמה לֶא

 .י- 6880

 יזמספס תוס +מס םסתסזפלוסתפ," ק/עי. תודלוּת-הלָא

 .יַּדָרֶד אּוה ְךַּכ 8טסמ 18 980 זמ2תתס/ 0/ טפש

 8טסמ 18 186 רט8} 01 2 שטַאנני תודלוה הלא --

 ,לבנ שיא לש וכרד אוה ךכ 80001

 ,ןולַא = ןױלַא
 686 ,סיאואמ זמסתמפמ 1וט| (40.5562/ ?מ לולֶא

 ,לּולָא ׁשֶדֹחַה
 ׁשֶדֹהַה לֶׁש 01 906 תמסמֹומ 0? עט| 66/ גָודלולֶא

 ,לּולָא
 ,ויתסה ריוא םט?טזממ וטס86001 טֿפול עגודלולא --

 ,(חלמ ןימ) םּולא ,ףיִרָצ 8)וג10 2 ןולֵא

 {סעס109ס} 600860ט60617 00/ ָאולַא

 .ןֵּכ םִא 1םסת

 ;ןֶׁשִי 016 :ןקָז 01688066 ((סתאק. רעטלע) 46} !טלַא
 ,ןֹומְדַק ,קיִּתַט 0140, 1

 19 8190, 000046/-?6ת0/ ?ג:טלַא

 .(ןוגנה תולוקמ

 יַעיִצְי םפנ/סזצ, 08100ח9צ (27 סע -) א ןַאטלַא
 ,םיִרָצְנ תַּכִמ 8נימס1+ טסשסע/ ./ עקנַאטלַא
 ,(םחלנ ׁשֵבָי ,ןֶׁשֵי 6 60/. ןקַאבעג-טלַא

 ;םיִנְפֶּלִמ דַנְּבְׁשַא ץֶרָא לֶׁש 016 6688 00/ שטַײר-טלַא
 .הָקיִּתַעָה זַנְְּׁשַא תַפְׂש 016 (סנמםוג ||

 תיִנְּכְׁשַא 018 זזושג סםסעזמפת ח שטַײדכױהטלַא
 .הָקיִּתַע הָנֹויְלֲע

 ןןַּכ לַע

 םשש םר לֹוק

 |רֹוְּכ 860000 11001ס, 1סתסז טֹוסוות / עקוװאוטלַא

 ,הָנְׁשִמ
 018 6104008 !םיִנָׁשְיםיִצְּפַה 016 +טוותפיפ ./ גרַאװטלַא

 ,םיִנֵקְז םיִׁשָנָא 010 עססק1ס (/;) ;םיִלָּב םיִדָנְּב

 ,םָר לֹוקְּב רֵרֹוׁשְמ 6סטמ?61-960 8ותקסז זמ טסיטלַא

 ,(חרפ ןימ) הָמָשְּכ 81008640 108/8מ-עמפ)!סיש ?2 וטלַא

 ,הָמָמְּב ׁשֶרֹׂש ע000 01 2108808/ / לצרָאװ-ַ;טלַא

 ,הָמָמָּכ םיִסֲע םצעטע 01 21908608 ?מ פָאריס-ײטלַא

 .הָמָטְּכ תַנֶע ט881116 04 810868 4 לצעלפ-ַײטלַא

 .טַעְמ ןֶׁשי ,טַעְמ ןֵקָז 6106:1ע, 0161 66/ ךילטלַא

 .קיִתַע .ןֶׁשונ ןֶׁשִי 016-188210006 46)}. שידָאמ-טלַא
 ס0צמזמסמ !יִמֹי סטסעש-08ש 48117  66 ךולגעטלַא

 .טּוׁשָּפ סניס1 יע

 עק -| :וקָז 016 זמגמ (27 עק =) זמ רעק!!שטעטלַא
 .הָנֵקְו הָּׁשִא 010 טסנמסמ /

 ,רעטלע =!וקְז 014 ומהמ (2/ עט --} װ רעטלַא
 ,הָביִׂטַח יֵמיִּב ,הָנְקִַּה יֵמיִּב ומ 016 286 666 טוהרעטלַא
 ,םיִנֹומְדַּכַה תֹורֹוּד ;תּוקיִּתַע 20110ט0107 4 םוטרעטלַא

 == ;תֹובאָה יֵמיִּמְׁש ע81ע1810081 60/ שי:רעטעֿפ-טלַא

 ,שודָאמ-טלַא

 רעמעמלַא -- 86 --

 .שודָאמדמלַא = שיקנערֿפ-טלא

 ,תּוקיִּתַע ןטופצ

 ,םָאיּפַא = זָאילַא

 ,הָּדְנֶא 81118ת06, 00ת1666/280צ7 (2/ |-) 7 סנַאילַא
 ,םנַאילַא = ץנַאילַא

 ,תֹולָהֶא 81008 8 סָאילַא
 .-486 ץזסקמספ 1318 ?מ איִבְנֲה והָילֶא

 מס סטק 0? שותס 10861066 ? סֹוּכ סאיבָנַה והָילֶא
 80 9146 28880טס/ סס?סזמסתצ 10/ 986 ץעס-

 םיִרָדְּסַה םֹוליִלְּב ןיִדיִמֶעַמְׁש ןַי לֶׁש םיכ ץמספ 18/482
 .איִבָּנַה ּוהָיְלֶא דֹובְכָל חַטָפְּב

 ,חִיַו ןֶמִׁש 011ט6 ס1| .ץ עקווולָא

 עז"סח. || :דֵבְלִּב סמ|} :ֹוּדַבְל .דְדֶּב 8106 000 ןַיולַא

 ,ֹומְצַע 0611
 ,דדב והנה םס 18 21| 81086 ןולַא רענווא ווא רע -

 ,דבלב תאז אל 09 סם}צ 1818 ןולַא םָאד טונ --

 1 זמץצפס1?, .װ .א א ןווּלַא רע ,ןולַא וד ,ןולַא ךוא --
 יימצעב ינא ץסט ץסט18011/ 86 2/ג8011/ 6464
 ,וכו ומצעב אוה ,ךמצעב התא

 46 18 106 1868ע880108 ןױלַא תמא רעד זוא רע --

 ,תמא ומתוחש שיא אוה 09 ?;ט?סמ

 .דֶּדַּב ס11-קניספפסע ( עז סע --) װ קוניולֶא
 תורדש יתש ןיּב) הָכָלֲהַמ ,הָרָׁש 2ט606, 181 7 עַולַא

 . ,(םיצע
 8ט/קמטע10 2016 8 םעילָא
 .קעבמעלַא = קעבמעילַא
 סטסצצ 06. || :יִחָנְׁש ץספעוצ, 8מםוג81 66/. ךילרעיילַא

 .הָנֶׁשְב הָנֶׁש יַּדִמ ץספ, פממט2)ש

 .רֶטק 618ע06664 6128:0081 20 ןוסכַלַא

 ,רמקדיצח 1:80108 ןומכלַא רעבלַאה ַא --
 ,ןומכלא וגץקס9סתו186 שלושמ ַא ןוֿפ ןופכּלַא ( 0608,) --
 ,הרשי תיוז לעב שלושמב ךוראה דצה

 ,168001 03 21806600184 זי. ןודקומ רדנסּכלַא
 .- 810480001 ?גס 8

 ,ןֹומְלַא ,יִמֹור הָנְבִל 8106ש-0/66 (/ ס --) // עכלָא

 ,יִמיִכְלַא 810061018+ (27 } -) זמ טסומעכלַא

 ,הָיִמ ְבֶלַא 8106 ./ עימעכלַא
 ,טסומעבלַא = רעקומעבלַא
 .ףיקַּת םֶרָא קסלטס1?ט1 םסע8סמ ?ג םלֵא

 ?ַץּודַמ ןֵּכ םִא וטמש ?םסמ 600. יאמלַא

 ;לבָי לֹּכַה 8!זמ/גפצ  סזמתומס16מ9 66/} גיטכַאמלַא

 ,לֹּכ תָלֹכְי סעגתומס16866 .ץ' טַײק -- ||

 יינמסזסוצט| 606, (ע? ס -) זמ םימחַר אֹלְמ לֶא
 ,םיִחָּמַל ןֹורָּכַז תַּכִפְּת ,הָרָּכְוַא עפקסע 109 106 46

 .- רט16006ש (2/ םינמלַא ,ס --) זמ ןמלַא
 .=- 1606 (2/ תֹונְמלַא) / הנָמלַא

 ,היח הנמלא 2 81888-0100יש הנמלַא עגידעבעל ַא --
 ע8'09661 0080 (60 6 4000906/:5) ( עז. ם --  רעמעמלָא

 ,הָמיִּב

 ,יִתיִרְפָנ"ןְצִמַח
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 רעמלַא

 לשו הֶבֵּת ,ןֹורָא 610869) 0886 (2/. 8 -) זו רעמלַא
 ,('דכו םידגב לש !םירפס

 ,יָב ,ֹומְּכ 98 :רֶׁשֲאַּכ טטונסג 00. םלַא
 | ,גנודצלַא == גנַודסלַא
 080ת, :"ַה לָּכ .-לָּכ םנו (ןעמעלַא ,ּפנייבנ 64/. עלַא

 ,ץַּא ,לֵא ךיוא ,ז ; דלַּכ 6שסניש , 1

 ,םישנאה 52 211 ?גס מס0016 ןשנעמ עלַא --

 6טסעש 1001060/) רָאי עלַא גָאט עלַא ,עלַײװ עלַא --

 ,הנש לכב םוי לכב ,עגר לכב סטסנש 08 , סטסניצ 681
 | ,לָאמעלַא == לָאמ עלַא
 רתוי ןמסזס ?םהמ 8םץשטס0} ןעמעלַא רַאֿפ רעמ --

 ,םדא לכמ
 :ץּפַא רעטנוא .ז ,ןעמעלַא טימ טיונ ןַײז --

 ,ריִמָּת ,תַע לֶבֶּב 8188 600 לָאמעלַא
 810:8006 (6260) (29 סע - ן-) קעבמעלַא

 ,(תואקשמ ןוקזל ילכ) קיִּבַא ,ףֵרְצַמ
 ,ץפַא = םעלַא
 ,ונּפרעלַא = נו - ,טנַאהרעלַא
 ,םיִניִּמַה לָּכִמ 01 811 81408 00/- ןילרעלַא

 .א תֹואָה םֵׁש םפמנס 01 116 16000/ א (/.| -) 0 ףֶלַא

 שארמ 1ע?סזמ 41ק0מּפ 90 0106 ות זוב ףלַא ןוֿפ --
 1 ,ףוס דע
 {ס 8081 ?זץסנג 986 0081מ01מ2 ףלַא ןוֿפ ןבווהנָא --
 ,(שדחמ) שארמ לחה
 40 06 6010/61ש 1111061266 ףלַא ןַײק ןענעק טונ --
 ,ירמגל בתכו ארק עדי א5
 ,ם5צ .ז ,ףלַא ןַא רַאֿפ םלצ ןַײק ןכַאמ ןענעק טונ --

 .- 8 918008280 (2/ םיפלַא) 2110. ףלָא
 8 10800182264 (27 םיִפְלַא -יפלַא) 2 םיפְלַא - ףלָא

 .--180088008, 8 101110ת
 ,תיֵּב ףֵלָא 81088009, 0006 (2/ | -) דמ תיֵּב-ףלַא

 ,תיֵּב-ףָּלֶא לָׁש ַחּול 8!עמ8060-08016 :אֶהיֵּבאָפְלַא
 -ףלאה רדמ יפ לע 810480641621) תיב-ףלַא ןכָאנ --
 ,תיב

 186 8וצלמ 1תו/סממוטנמ (0/ 126 א יִׂשְׂשַה ףלָא
 | / .=|עשו019// 616)
 טס 40601260 12 0?11נמג יששה ףלא ןיא ןכורקרַאֿפ --
 ,ןינעה ןמ חברה הטנ 686 סס6

 ,('דכו ב"ור) ףֶלָא 8 9801188:1 (2י0:0/68- 6/0.) ל רעֿפלָא

 .-8 ?80082060 1ו0008 2/- םיִמָעְּפ ףלֶא

 81 סטסעצ9מ189; (ןעמעלַא ,םנײב) עס ץ'לַא

 סמ}צ :ריִמָּת 2!ו/8:ע8 600. || :רֶבֶּד לָּכ ,לֹּכ םתצלמומעי
 ,דֹוע 8111  ץס9 600.||:קֵב
 {0ס !תסיס 67061498108) ןבָאה ץלַא ,ןסיװ ץלַא -

 .למ שיאל חיה .לכה עדי 40 ם8ץס סטסנצפמנתעש
 ,לכמ רתוי 1086 01 811 ץלַא רַאֿפ רעמ --

 116 6008 209 8: ס01846 טשננרָאג ץלַא זוא םיא ַײב --
 ,ויניעב בשחנ ןיאכ רבד לכ 8תצסמומי
 16 18 811 186 88186 90 106 םנווא ץלַא ווא רומ --
 .יל איה תחא

 הנומָא -- 87 -=

 116 9128 סת}ִש 01 ןליפש ןוֿפ ץלַא טכַארט רע --
 .ויתומומ לכ קחשמה 189
 116 18 8411! !ם 266 םעב ןוא ץלַא ךָאנ םנול רע -

 ,הטמב בכוש ונדרוע

 . ,אֹל רע םספ ץס6 טונ ץלַא ךָאנ --
 ,לבה ךסב גמ 211 ןעמעלַא ןוא --

 ..ףוס ףומ .לכה חולככ ירחא 8106/ 11 ןעמעלַא ךָאנ --

 פוס םס 90 066 !מ 0תס'8 ןעמעלַא ןוא ןגוול ךוז --
 | ,וילע וידנבו הממב בבש 8
 .הלוח תצק חיה 40 06 טמישס}} ןעמעלַא טומ טונ ןַײז --

 ;הָתֹוא ,ֹותֹוא 16 88106 46). ס = יעֹנ - ,רענןײא-ץלַא

 ,/ יתַחַא רָחֶא
 ,רֶבָּד לָּכ ,לֹּכ סטסצץ9מומ, 811 220. גנַידצלַא
 .(ףוש ןיי ץימ) לֶהֹּכ ,לָהְּכְלַא 81001001 א לָאהָאקלַא

 .(דמחמ תרומ ןראק 110ע4מ, 8140/8מ זמ ןַארָאקלַא
 .(קלח ישמ גרא ןימ) םָלְמַא דטס010ת 88?ומ ,/ עַײטַיקלַא

 ,םֶּלֶמַא לָׁש 01 טט001סמ 886/װ 00/- ןעַײטיקלַא
 .םַלְמַא ָׁש רָנָּב 6089 01 רט001ס0 8810 זו סעַײט:קלַא
 ,הָּבִק ,רֶדָח 010500, 810000 (2/  ם --) זש רעקלַא

 .הָיִמּור ץֶרָא לֶכָלְׁש 811-1048818מ 00/, ש:סורילַא

 וגמ51811} ץפנטסתט (406) (21 סע -) ױװ קינטַײרלָא

 ,רֶׁשֲעַתִּנַש יִנֵע
 0006 מס 060688104 40 ק/ע- ןטָׁשִל הַּפ חתפִּת לַא

5412 -. 

 ,תקָניֵמ םטנ8ס, וטסל-םטע86 (2/ ןע -) / םִא
 ?עּורַמ טטמִצ 1067 406 יאֹמַא
 41? | גנמ םספ 101 ןמצ- 2//- יִל ימ יל ינַא ןיִא םִא
 801/ -- רטגגס 187" (200 18 198 8086 0

94061480108 8010 =. 

 ;תַחַא םַעַּפ 0400, 0206 טקסמ 2 11216 606 לָאמַא
 .םיִּתָעְל ,םיִמָעְּפִל 801061168

 ,םֹאְתִּפ 81} 29 0206, 80000217/ לָאמַא טומ --
 / ,גולָאמַא = גודלָאמַא
 ,םיִנָפְל הָיָה רֶׁשֲא 1010 660. גְולָאַמַא
 ,תיִבּוכְז יּוּמִצ 6081461 ,/ עילַאמַא

 ,תיִכּוכְזִב הָּמַע 00 סתפנגס} 0. 64 ןרולַאמַא

 ,(חלמ ןימנ רֹוּדְׁשַנ םזמזמסת186 ?א קַאינָאמַא

 89010010080} םע2תפ;} (2/ |-) דמ רַאבמַא
 ,םָמָא ,הָרּוגְמ

 .רֹובָּכַה רַחַא ףֵדֹור תתגט101008 66/, ענטסיבמַא

 ,רֹובָּכַה ׁשֶנָר ,רֹובְּכַה רַחַא הָּפיִדְו 804010108 ,/ עיצִיבמַא
 .ֹומָצֲע תַבֲהַא

 ןֶרֵס תמצל1! עג סעבמַא

 ,רֶּבְנַע ,רֶפֹּכַה ןֶבָא .ןְדרַנַה חַּפַּכ םנמססע ./ ערבמַא ,ַארבמַא
 ,תַקָניֵמ תֶרֹכְׂשַמ קפע 0? 2 660-20180 טלעג-םַא

 .- 610 סט01+ (2/ תֹומַא -) / רמַא
 ,רָיְב הָנֹוכיִּתַה עַּבְצָאָה 616 1014016 118861 / הֹמֶא

 .=- 1גסלמסזיפ  תנתסע181005) 8ת0081168808 2/.תֹוהָמִא
 4868, :תַד ע011210ת, 1811 (2/. תֹונֹומָא) ,/ הנומָא
 ,ןֹוחָּטְּב ,ןּומָא 6



 תועָדְו תונומָא

 8טס180101004 :היוה 4802191018ע הנומא עשיראנ --

 ,היזה ,אושב הנומא
 . 0611618 806 סקותוסמפ 27. תֹועְדְו תונומָא

 .אָכָּצַה יִׁשְנַא תֹקְּפְסַה פנמצמטתנ?1סמ / עיצינימַא

 .--986 1808 03 {םס 888ס8 /' םיִמְּכַח-תנומָא

 06 0? 146 181/4616 (ק/? םיִאְר מַא) ;ט ארֹומֲא

8)--. 

 ,תּוריקּפ ,הָרְׂשֶמ 08106 (עז.| -) מ טמַא
 .ענשומוא == ןעטסַימַא

 11 18 ץ!ספ8ס 6406, 604 ש1/- ק/ע- םֵׂשַה הצרי םִא

11807--. 

 .ענשימוא = ענשימַא

 11 16 סס 80, 1 (םהפ 18 +גס 0886; 60 ןֵּכ םִא

 .-?םסמ

 .-8צמסת, טסעג}צ  פעט}צ 006. ןֹמָא

 ןמא רמא 10 םּהָא םזמסת (0/ עיס;/6וי) ןמָא ןגָאז --

 תת 90 םוטס סתס'8 8קקע0+8} !;(הלפתה תעשנ)

 .המכסה

 תזמסת, 826 80 זמםצ 26 186 ק/ע- ןוצר יִהי ןֶכְו ןמָא

 .--ד014 04 4
 .- פעט, ענק 19 0076 1/36 400 הלס ןמָא

 ,םיִעְסֹוּנַל הָלֶנֲע סעגת!קט5, סט8 (2/ |--) 0 םובִינמָא

 .רָלֹח ןיִמ ם810806/ 2 רעטסמַא

 ;בֹוט רַתֹוי ,רֶׁשֲאֵמ רֵתֹי 9806, 061969 606. רעמָא

 ןֵּכ םִא 980 60. ||

 סט 886 06006/ 9611 16 40 םוא םע טנָאז רעמַא --
 ,ול תאז דיגהל ךל בומ רתוי םוזמ

 טגש 4008 26 םס9 ?םונ רע טווג סָאװ רַאֿפ רעמַא --

 ? ךלי אל עודמ ןכ םא 0 17?

 טסֹמְצ, ט06 סטע- ןָאטעג םע ןבָאה ןװלַא רימ רעמַא -

 ,תאֹו ונישע ונמצעב ונחנא אלה 861068 11806 6 4

 יִּנַיִרַמַא .8זמסניוספמ 646) שינַאקירעמַא

 ייֵנַיִרַמַא ׁשיִא 8106108מ לח רענַאקירעמַא

 .ךיו ןרעפמַאה = ךִיז ןרעפמַא

 .שונרעפמַאה = שינרעפמא

 . = 80:0881מ, תמ1פימס / חֹוּכ-תצמַא

 "88} ולטמ90 6066 (106.) עק. םיחלאְל ורמא
 .תָלָעֹוה אֹלְל םיִרָבְּד טטסע08 ?מעסשמ םט8צ

 ;ןֹוכָנ טעט6 066. || ּ!הָּדְבֶע 1809 ;- ?עטפג גמ תֹמָא

 ,רעתמָא ךיוא .ז:אוה ןֵּכ 10 18 ?עט6 000 |

 ,איה הדבוע 4886 18 2 1804 תמא ןַא זיא םָאד --

 ,ןוכנ הז 0880 18 ?עטס תמא זוא סָאד --

 ,תמאב 1מ 268119ש תמא ןוצ ףיוא ,ןתמא ןוא --

 "ואמ80 18 ?זטס 18 ?עטס," תמא זיא תמא סָאװ --

 .שחכהל רשפא יא 16 642ממס09 06 166

 10 18 ?עגס 86 4068 ...רעבָא ,םינ םייוו רע תמא --

 ,יילבא ועדוי ונניא אוה ןכ 406 עמסיש, טוט ...

 .יִׁשָּמַמ .יִתָמֲא 2091, זעטס 60/)  גידתמא

 .- (עטס 820 הזזמ 460. ביצו תמָא

 ןטָאבנָא -- 58 ==

 רָבֹדה ?נט9מ+ט| :יִּתְמֲא ?עטס 000. ע-- .רעֶותמֶא

 .יִׁשָּמַמ ייָּתִמֲא 1681, םסטנמס !תֶמֶא

 תו םת (לַאקָאװ ַא רַאֿפ א טָאטשנָא טמיקק 4006/ סוד ןַא

 ,רֶחֶא
 ,דחא הופת תמ 2ץמ16 לפע ןַא --
 ,בידנ שיא 4 20016 עמ2מ שנעמ רעלעדווא ןַא --

 ,תֹורֹוא לַע 8מסט :לַע סתמי 8/) 8808? קתסק. 'ןָא
 .הָאְלָה 9010 060. || !רַבָּד לַע
 ייילע ןעשה 10 1680 סמ ...ןָא ךוז ןרַאּפשנָא --

 900 םופ 28281086 106 0811 טנַאװ ןָא ןגָאלשּפָא --

 ,ריקה לע הכה
 ,הדצה 88146 טַײז ַא ןָא --

 ..תא חבש +0 101869 סט... ...ןָא ןסעגרַאֿפ --

 00 עסעמסעגטסע} 9814 03... ןָא ךוו ןענָאמרעד --

 ,..תא רכז
 ןָא טנַײה ןוֿפ .ןָא טצוא ןוֿפ --
 ,האלהו םויחמ

 .ילֹּב טסןפטסט9 קעיס. *ןָא

 ,ןוממ ילב דטנ9מסוג0 1מסתסי טלעג ןָא --
 ,הומ ץוח 2681468 םעד ןָא --

 ,םָׁש 1866 666. *ןָא
 ,ךלוה אוה םש 9866 26 4068 רע טיוג ןָא --

 ,םש 4616, ץס806/ ןטרָאד ןָא --

 לע סמ, 89 ;עס/ "נָא

 .ַחֹוּתּנַה תָכאָלְמ 8תפלסזגִצ ./ עימָאטַאנַא

 יחְּתַנ טס 8מפ?0זמ18ס, 6188609 0 6. ןרימָאטַאנַא

 .ַחּוּתִנ לֶׁש 80840101081 46)}, שימָאטאנַא

 .ַֹוּתִנ ,הָרָרְפַה 80817818 (21. | =) זמ זילַאנַא

 ,(יקלהל רבד) ַחֵּתַנ דָרְּפַה 60 808!ץ86 2 2 ןרִיזולַאנַא

 .(ירפ םש טְשק ענםס-םץקמ1ס (קז |) ?מ סַאנַאנַא

 6808 0906, 086 820986/ 4000. רע - ,רנַאנַא

 ,הָוָל הֶז ,הָז הֶא הֶו

 ;ןינעה לכ 486 דטד6 ?םומשי רעדנַאנַא טומ ץלַא --

 ,דנַאנַאכָאנ == דנַאנַא ךָאנ
 יָנֹומְלֵא .יִאְלָּפ ,םֵׁש יִלְּב םתסתצזמסט8 06/ םינָאנַא

 הֵּבְרַה ןיִכָה 90 ץעסקפעס סםסטאג . 6 ןסעברַאנָא

 10 שסעא ׁש. ?. ךוז --|| :ויָכָרְצ הֹׂשָע 90 8216 (4:4:74.)

 ,הַּבְרַה לעֶּפ ,דֹבָע סמסיטפג

 ,ןֹוטְלִׁשְל תּודְּגַנְחַה ּפמּפעסמופנג אנ םווכרַאנַא
 ,ןֹוטְלְׁשֶל דֵגַנְתִמ 8תפעסמופפ (עז.| =) זמ טסיכרַאנַא

 לֵׁש 80810218010, 282290210813 20/ שיטסיכרַאנַא

 ,ןֹוטְלְׁשְל תּודְנַנְתֶה
 18161680688 ;!ןֹוטְלָׁשְל תֹודְנִנְתַה םמפזסמצ / עיכרַאנַא

 ,םיִרָרְסייִא ססמ1810מ ;םיִּקִח רֵּדְשַה

 ן8ט1688 ;ןֹוטְלַׁשְל דֵגַנְתִמָׁש םתפ:סמ1081 66/  שִיכרַאנַא

 יקח יְִּ
 ,ריִחְמ תַעָּצַה ,הָעְצַה 0461, 016 (עז.| =) זמ טָאבנָא
 ,טָאבנָא = גנוטָאבנָא

 ךיז -- ||; ריִחְמ עצה 60 016 :ַעְצַה סס 0401 . 6. ןסָאבנָא

 יהתעמ 6006610/?מ



 ןֿפערטַאבנָא

 60 046+ 8'020 861ט10688 ?701424060ע4 2 ?*

 ,בָּדנְתַה
 ,-ל ַעֹנָנ {ס 60006:4 0 6. ןֿפערטַאבנָא

 ,=ל עגונש המ 88 40 טֿפערטַאבנָא םָאװ --
 ,ןֿפערטַאבנָא = ןעגנַאלַאבנָא
 ,הָּבְרַה הֹפָא 60 2846 2 1086 4081 4. 6. ןקַאבנָא
 הֵּבְרַה הֹוָל 00 טסעעסיש זםטס|מ 6. 6. ןגרָאבנָא
 ,םיִּבַר םיִּתְב הֹנָּב 90 טט110 זמפמצ 00868 6. 6. ןעױבנָא

 .ןרעקוובנָא = ןרעקױבנָא

 ,הָּבְרַה לֹבֶס 900 8086/ זמטסמג ש ז ךיז ןעוע'דִיבנָא
 ש. ז. ךיז -||:-לָא הֵּטַה ףֹפָּכ סס 0006 40 0 6. ןגַיובנָא

 ,ףֶפֹוּכְתִה 60 8000װ ;ײלֶא הטָנ 0 0606 0
 ו-ָּב רעֶּג סס עסטט46, עסמעסץע6 שת. ךיז ןרעזִיובנָא

 ,ָּב ףֹוִנ
 00 ט108:1886 ;טַעְמ ךֶׁשָנ סס 0106 86 6. 6. . ןסַײבנָא

 ,רקֹּב תַחּורֲא טע0881884 מ. || ; רֵקֹּב תַחורֲא לֹכָא
 .הָקָלַה .הָּכַה 0 0684, 1108 6 6 ןרעקִיַובנָא

 טס םתוטס 8 ץס/80ת רענווב וד ןצעמוא ןרעקְננבנָא --

 ,חבב שיא הבה 8 סנטמ0104
 ,-לַע רׂשק ,רֹפָא 90 0120 916, 2806 סמ ש. 4. |דניובנָא
 ;אֵלַמּו ַחֹפָנ 10 ץט4 טק, 188:6 שש. 2 ןזָאלבנָא

 ֵהַּפַנְתִה 00 8שס1}} 06 20466 טק שש. 7. ְךיז -|

 וס םסל !םעֶרְתֶה ,ףעֶז 90 עסט+ (/:/.) ?ַחּור אֵלָּמִה
 ,הָאָּנְחִה עעסט4

 ,םיִנָּפ ;טֵּבַמ ,הָפָקְׁשַה 1004, ט1סט (2/ |--) ומ קולבנָא

 ,-לֵע טָּבַה .ףֵקָׁשַה 80 1001 40} ט1ס70 0. 64 ןקולבנָא
 0 1תצנ1פס :!לֹאָׂש וׁשְקַּב 00 1600086 2 6. !ןסטעבנָא

 ,םיִּבַר םיִׁשָנֲא (אֹרְקנ ןֵמְזַה עגּפמצ
 ,"לֵע ַעֵּצַה 0 ןגז סת, ץט?+ סת 6. 6. ?ןסעבנָא
 ,םֹוּיַה תַעַפֹוה סעס91 (0/ 06:/) ?ת ךָארבנָא

 .ךוז ןעינקַארבנָא = ךיז ןעיַאינַארבנָא

 ,תֵּתַּפ ,רֵרֹוּפ 00 סעטנמס. סזטזמ016 ש. 6 ןקָארבנָא
 0ס 8061, 26 83601|ס8 6. 6. -/ ןעינקַארבנָא

 ,הבָצ ,ַחֹּפַנְתַה

 0 ץסט?/ ?עסיטת, 26 2ת8ש7 . ז- ךוז ןוגֹורבנָא
 ,םִערְתַה ףעֶז

 08086 (6 4060301) 6. 6. ןעיױורבנָא

 ,(ביר) רֵרֹוע

 ;ןיִבָה 90 ץעסעפעס} זמפאס 1680} ש. 6. ןסַיירבנָא

 ,ּומְצַע תֶא ןיִּכָה 90 ענסקפ:68, 00801+ ש. ?*. ךִיז -- ||

 ,דֵּתַעְחַה
 רֵּבַׁש ,רֹבָׁש 00 טנעס88 (40 000066/) ש. 6. ןכעיבנָא

 ,עַיַפֹוה ,רֹוא היָה 90 01084} 683 !(העודי תומכ)
 ,(רחשה) הֹלֲע

 ,הכה 90 8106 8 6ץט02168  רענווב יד ןכערבנָא --
 ,תומולהמ ןתנ

 ;(לישבמנ ַחֶּדְקַה 0 סטנמ (6 0092) ש 6. ןענערבנָא

 00 8686 (0/00) :(תרגיס) קָלְדַה 0 1100 (6 6406/*)
 ,טֵהָלְתַח טס 26 1168464 6. ז. ךז -| ;(לזיג) ןֵּבַל

 ,ןקָארבנָא = ןעלקערבנא

100 18186( 

 טגִוטיַווועגנָא -- 84 --

 ,רֵנָח ,רֹוָא 90 ם1ע0 ש. 6 ןעלטרַאגנָא
 ,רֵנָח ,רֹוָא 90 814 ש. 6. ןטרוגנָא

 תא םנש 40 םוס 186 10148 ןדנעל וד ןטרוגנָא --
 ,וינתמ

 ;אֹוּב 90 םעעוטס, 00106} פץץסםע ש. 4. 6. ןרוגנָא

 90 ץניס00060 ;!רֶׁשְפֶא היה 90 40, 06 6

 ;רָכָּמִהְל רֶׁשְפֶא היה 90 06 8818016 :תֹוׂשֲעַל ףֵמֹוה
 60 ראמוצ ש.7. ךיז-| :-ְל עֶנ 90 60006עת
 ,הַּבְרַה לֶּיַמ ,הֵּבְרַה ְךֹולְה עגטסג

 00 8ממס8/ טתסצמס00061+ ןענורדנטימ ןוא ןונגנָא --
 ,םאתפ אוב
 {0 ץע00666 ש1ס8 906 םעברַא רעד טומ ןווגנָא --
 ,הכאלמב תושעל ףסוה דטסעצ
 הז 1814 0111 406 600 !ןוגנָא םונ םעװ סָאד --

 ! רשמאדיא
 {מ18 0068 004 60006שת !ןָא םונ ךומ טנוג טָאד --
 !יֿפ ענונ ונניא 16 }

 ,אָלַמ סס 4111 :גֹזָמ .קֹצִי 60 םסטע ש. 6. ןסיגנָא
 ;םיִגָד דיִצְל פֹוקְנַא 18מ-םססצ (21 ןע -) זמ לגנַא

 1מט8016 01 2188191080100 ;(תלד לש ריצ 06

 .הָסיֵעְּלַה ריִרָש
 ,טסגנַא = סגנַא

 8041067, 1686, טת689510688 (2/ |--) ?8 טסגנַא

 ,םיִרּוסְי 2ת4918/מ ;הָהּונְמיִא ,רֵחַּפ ,הָנָאָּד

 ,ארי 90 06 811816 טסגנַא ןבָאה --

 1 תנמ 8612060 0198 168 ךימ ןגָאלשַאב ןטסגנַא --

 | ,ינוחאי דער
 ,הָנָאָּד ,דֵחַּפ 1681, 8041607 ,/ שִינעגָאלשַאבט :גנַא

 עט1164 גמ, עעסט6 :ַחֹופָנ 18718066 00/ ןזָאלבעגנָא
 ותם- / טַײק --||:םַעֹוּכ ,ףֵעֹו טנצ, עסט9108: ;הָאָנ
 801110088 !הָוֲאַּנ 1106 ;תּוחְּפַנְתֶה .ַחּוּפִנ 118010ת
 יָנַר ,ףַעַז

 ׁשֵּנַה ְךֹרֶע 96 םטע68029 :ןֹתָנ 00 2176 ש. 4. ןֿבעגנָא

 וס ט. זי. ןיו -||:תֹועָרְּפ הֹׂשָע 00 ס8עעש סת ;(השקנ)

 50 !ירֹותְּב ֹומְצע תֶא גַּצַה ,-ל ׂשֶּפַהְתִה 888 011 10/
 ,בֵּדַנְתַה שס1מ4661

 .תיערפ השע 40 ץ}פֶ} 211800161 םישעמ ןבעגנָא --
 זס 021180 101 ז{םו|ופםעק ןוי ַא רַאֿפ ךוו ןבעגנָא --
 ,ליח רותב םשרה 866

 ,הָבָצ פטטס11ס8 60/. טעינקַארבעגנָא

 ,םָעֹוכ ףֵעֹו 8טוצצ 2ם81 40/. טוגֹורבעגנָא
 ,םוורגעגנָא = טִיַורבעגנָא

 .ןְכּומ 1680צ, ע!סק2וס4 66/ טורגעגנָא

 0 טס ט.ע. ןרעוװ -| :הָבָצ םוטס11סמ 66)}. ןלָארדעגנָא
 .ַחָּפִנְתַה ,הֵבָצִה טלטס116ת

 טְגֹנ היה 60 םפטס 8 16180104 90 +. 2. ןרעהעגנָא

 60 00006/8 :דָל בֹורָק היָה 90 26 16180664 10 ;דל

 יד שי 0 ךה - ּודָל ַעָֹנ

 ,ביִאְכַמ ץפ1ם:ט1 00/ טניטַיײװעגנָא



 ןצלַאזעגנָא

 עגַארֿפ עטנוטוווװעגנָא --
 ,הביאכמ

 888, 8010 (/09 :ַתּולְמ 881:64 46/ ןצלַאזעננָא
 ,םּוגָע ,בּוצָע

 // טַײק -- || ;בּוׁשָח ,דָּבְכָנ 16806008016 66/  ןעזעגנָא
 ,תֹוביִׁשֲה 6806008/מ19צ

 םִע ,ׁשּובָל ֹותֹויְהֹּב 4ע08860 060 טַײהרענענָאטעגנָא

 ויָקָע ויָדנְ
 ילב ,םורע ותויהב ט001:088060 טוהרענענָאמעגנָא טונ --
 ,וילע וידגב

 ,יּוצָר טחס100ע06 ;בּוׁשָח םעקעעס018006 64. טגיולעגנָא
 :יִקָּב הֵּברַה אָרָּקִֶׁש רט001-90840 46/. טסנעולעגנָא

 ,םירָּפְסַב הָעיִדְי 1401016046 01 0018 ,ץ טַײק .- ||
 ,תֹואיִקְּב

 ,הָּבְסִמ ,ןֶעֶׁשְנ 108מומ 2. 2. טנעלעגנָא
 ודּומְל 168ע066, 64/011600006 2. 2. טנרעלעגנָא

 .הָּפָנְמ
 1166 8 ץ812066 :רֶיְצִמ 814900 06/ טלָאמעגנָא
 ,םיִיַח ַחּור יְִּּב ,הָרּיצְמ חָנּומְתִּכ ןנ100ט6,+ 88
 בשי 40 819 10011001088 רעטלָאמעננָא ןַא ווו ןצנז --
 ,העונת ילב

 ;הֶּדִּמַה יִפְל ְּךּורֲע תג906 90 זמס88ט/6 60) ןטסָאמעגנָא
 ,םָלֹוה 6001!

 1יס8/6048016 ;םָּכְמִמ ,לָּבְקִמ 86000966 60)}. ןעמונעגנָא
 ,יּוצָר ד06160106 :בֹוׁשָח

 ס16288ת0 80/008016 40). םענעגנָא

 ,לָּבְקִמ 80006136
 ,םענעגנָא = ןעמענעגנָא
 1ט1)/ 6:060060} 08062-!01/ 46), טעוװעקופעגנָא

 ,רּובָצ ,אָלְמ
 םָׁשְִּנַה 8000800 (2/ עט -) רדמ רעטוגָאלקעגנָא

 ,(תונוממ ינידב) עָּבְתִנ 6016008:0 ;(תושמנ ינידב) |
 {ןניומ 806201280  ;ןְכומ ט1608166 60)} טכַירעגנָא

 יעתבִק ,קֶזָד
 ,ַחּופָנ 8צטס0116מ 660/. ןלָאװשעגנָא

 ,םִעֹוּכ ,ףֵעֹו 8ט1צ, 4מקציש 66}. ןסיױטשעגנָא

 ;ַחּתָמ 89ע0268 40/ טגנערטשעגנָא
 יַעְי טטספגיז

 ,רּובָצ ,אָלָמ 0ש6ע81166} 0ע0060060 66/ ןגָאלשעגנָא

 ,-לֶש ַחיֵר ֹוּב ׁשֵּיִׁש יטנפמ 8 םטעס81ת 06). טקעמשעגנָא
 17606966 0198 206/6- תוטרוקיפא טימ טקעמשעננָא --

 ,תונימ ּפש חיר וב שיש 8
 ,הָפיֵוְנ יהָרֲעָנ עסטט16} 1סץנסס03 ?מ ןורשעגנָא
 .ןעוװעבַארנָא = ןעװעבַארגנָא

 תומכ) רֹפָח 90 418 (6ת 000000)) ט. 6. ןעבָארגנָא
 ,(העורי

 ,(הינא לענ ןעֶט טס 1080, 1806 ש. 6. ןעורגגָא
 ,לולע ,הָמֹונ 118016 ;ןְבּומ ענסע21:66 06/} גַוטִיַורגנָא
 ;ןיִבָה 90 ץעסקעס, 10816 16467 ש. 6. ןסְנָורגנָא

 ,ֹומְצַע תֶא ןיִבֶה 90 םקעסץפנס 020801/ . ?*. ךיז --||

 הלאש ש64060 0890

 ;בָרֶע ,םיִעָנ
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 ןעַינרדנָא -- 60 -=

 -לַע לפָנ טס 860804 :ׂשֹפֶּת 90 םעגפק 6. 6. ןֿפַײרגנָא

 ,(ביוא לענ תּולְּפַנְתֶה 8008016 888819 (ק/. } =
 ,(האוצ אצוה) ויָכָרְצ הֹׂשֲע 90 8180 (5/.) ש. 4. ןסָאדנָא
 ,ןעשטפָאטנָא = ןעשטפָאדנָא

 ,המָר .תֹונֹוה 90 1001, 40601ט6 6. ןעלדודנָא
 האלה 40 טטס8ע} 0198 זמטס 181 0. 6. ןלודנָא

 ,םיִרָבְּד בֹרְב
 ,ןלודנָא = ןערודנָא

 וםפומונתל1סמ :זָמָר םֹומֹלי 1801086/08 / גנוטַײדנָא

 .הָויִמְר
 ,ומָר 00 188/מ0806 !ֹומָר 0 תותפ 2. 6. ןטַײדנָא

 ,רֹכָׂש 90 1גג;6 6 6. ןעגנודנָא
 ,ןֹורְּכִז ,תֶרָּכְוִמ ?סצגסג 0181106 8 קנעדנָא

 674. || :רָחַא ספגסע (ע/ ע -) קיספ. 4000 רעדנַא
 ;הָנוש ,רַחַא 8209ג0ע (2/ ע-) ס- וע - רע --
 ,יָנָׁש 8000 000. ||

 ,הול חז ,הז תא הז 6868 09מסע ןרעדנַא םעד רענווא --
 ,הרא תא הלא 026 8204001 ערעדנַא וד ענווא --
 ,הלאל הלא
 ף0106 8 6140/646 104006/ ךַאז רעדנַא ץנַאג ַא --
 ,ירמגל הנוש רבד
 ט0ס טס 180086/6מ9 ןרעדנַא םוצ םנווא ןעמוק טונ --
 ,(שיא ירבד לענ רושק ילב היה

 ,ןבלַאהטרעדנָא = ןבלַאהרעדנָא
 ,לֹוחַה יֵמיִּב סת דטסס8-688 600. ןכָאװרעדנָא

 ,יצֲחָו דֶחֶא סמס 826 8 811 60 ןבלַאהטרעדנָא
 ,תֶרָהַא תַעְּב 8046 00116/ ?11מ6 060. לָאמטרעדנַא
 ,רֵּפְַל הָּבְרַה 90 6611 םגטסג 0. 6. ןליוצרעדנָא
 ;הָנֹוׁש ,רָחַא ספגס1, 61101609 קיסמ. 4006/ שרעדנַא

 ןְפאָּב ס1מסערט180} גמ 8 014/0160 108:261 606. ||
 .יָנָאַׁש ,ןֵכ אל ,רֵחַא
 ,רחא רבד 801069מ109 01116/624 שרעדנַא םעפע --
 ,רחא ןפואב אֹל םס9 01610186 שרעדנַא טננ --

 ,הנתשה 90 06 6889:60 שרעדנַא ןרעוו --

 ,רָחַא םֹוקְמִּב 61800616 606. ואושרעדנַא
 ,שרעדנַא = טשרעדנַא

 ,הָנֵׁש 90 ס88ת96, 819סז ש 6. ןשרעדנַא

 םסניתנפממניס0196, 82010- (2/. | --) ?מ םוניגֹורדנַא

 . = םיקמס, 28601/08ק8

 ;רָדֹוע והָרְנ 00 180106, 148910890 0. 6. ןעלדורדנָא

 .םַעְרַה .ףֶצְקַה ,טַעְכַה 00 0886 2מ8שש

 ,הָּבְרֲה םַּפְרַה 90 ץעומס 2 8689 ןט8מ/1לצ ש. 6.ןקורדנָא

 600 80018016 !בֹבָס ,ללָנ 00 0146 שש. 6. ןעֶוורדנָא
 ,הֵרָּנ ,דֵדֹוע 9ס 180106 ?הָּמָר ,תֹונֹוה

 תא ןנוכ 90 0186 986 6100/ רעגיוו םעד ןעוורדנָא --

 ,ןועשה

 ךשמ 40 ץט}| םצ 986 084 רעוא ןרַאֿפ ןעוורדנָא --
 ,ןזאב



 ןעפורדנָא

 ,הֵּמַר 90 0068, 4606100, ףטקס ש. 6. ןעפורדנָא

 יץֹחָל סס ץעס88 ט. 6. ןקורדנָא

 עס ט086 ס* םוסס טועצמ 0 זמכמץ ש. 6. ןבָאהנָא

 ,םיִּבַר םיִנָב דִי

 ןֵזָה 90 1606 !לָּדַנ 90 8186 6 6. ןעװערָאהנָא

 ירבְצ 60 800טזג01816, 2080 טמ ש 6. ןעטַאהנָא

 .הָּבְרִמְל ןיִבָה  ץֵּבִה
 פטקקסע;9, עס1תו 0? פט! ! הֶזיִחֲא 1016 ? טלַאהנָא

 | יִּדָמֶס ןֶעֶשִמ
 6ס וקֵזֲחַה וחָא 0 6846 1014 04 . 6.  ןטלַארנָא

 00 8016 ע. = ךַיז -|| :ְךֶׁשְֶמַה .ףֵסֹוה 60ת:ומטס} 486

 | .יָּב קִזֲחַה ס+ 86108 0
 6818 ח1/| םס? 1884 ןטלַאהנָא טונ גנָאל טעוו םָאד -

 .(וכשמינ וכראי אֹל וימי סח

 מס .ןעֶׁשִמ .הֶכיִמְה פטקקסע) קעסק מ שונעטלַאהנָא
 ,הָסֲהַמ .טְלקַמ 6

 90 טטצ ס' ץטעץס8286 זמטסמ א 6. ןעלדנַאהנָא

 ,הָּבְרַה הֹנָק
 יַּדַמְל ג'לְּד 0 ןטממק 6מ0ט88 2 עי ךַיז ןעקצָאהנָא

 : ,הַּבְרַה דֹקָר
 40 :(בֹטֶהַלל ץֹצְהִל לַחְתַה 0 סמסמ 85 . 6.יןקַאהנָא

 (ס 1818 זמטסוג (9/.) ;ֹוּכְרֶצ יַּד בֹסָה סט 0808

 : ,הָּבְרַה רֵּבַּ
 ,(א קֹבָּד 00 8616 616806 4 4 :ןקַאהנָא

 ?ס 0800 :לֹוקְנַא לַע הֹלָּת 0 ןםסס/ סח ט. 6. ןקָאהנָא

 .-ִל ַעֵּנַה עס0 0 ססזג6 0
 90 1980 90 16 606 0 טלעװ קע ןוא ןקָאהנָא --
 ,לבה הצק דע אוב 46 טס4

 ידי לע וֵׂשַה 0 804ט116 טצ 1011 ט 6. ןעװערָאהנָא

 הָאְלַה 90 1011 0816 6. = ךִיז -|| :הֶּבַר הֶדֹובֲעַ לֶמָע

 ,הָדֹובָעַב ֹומְצַע

 ,-לַע םֹׂשָנ 60 טנ:689מ6 טקסמ ש 6. ןכױהנָא
 .הֵּבְרַה לָלֹוהְחַה 90 ץ6ט01 6804 .?  ךיז ןעילוהנָא

 .הָלָחְתַה טס8וממומפ 60ת1/0020600609 +מ בֵיַודנֶא

 ,תיִׁשאָר

 ולֲחְתַה .לַחָה 00 ס0ס83ת) 0010106006 2 6. ןֿבִיוהנָא

 ,לַחְתַה סס 06818 ש. 6 ְךיז -||

 0 טסַקֹומ 8 ףט81161 ןצעמוא טימ ךיז ןבווהנָא --

 ,שיא םע בירל לחתה ט1פג 8 ץסעפסמ
 תסלםוםש 04 486 !ןָא םונ רָאנ ךוז םבווה םע --

 !אל ירמנל 6!
 ,הָלְחְתַה טס91תת/מפ מ סנבֵיִוהנֶָא
 .הָּבָרֲה קֵּפַה סס 8689 זמטסמ ש.  ןצִיוהנָא

 00 טט:460 :ילַע הֹלָּת 00 8880 סם ש. 6 ןעגנעהנָא

 !(שיאל "בד הזיאת םָחַי 00 ןגמקט16 ;דלַע םַמַעַה סת

 ,-ָּב קבד טס 8008 60 ש.?. ךד--| :"לַע לֹמְמ

 ,לָא קֵּבְַחֶה

 עליס טערעג םיא ןערַאװ סעי : "עקנימ ענייש! סקיד ןיא (א

 ,"ט קא הע גנָא טָאה רענייק ןוא םיכודש

 ןעלטָאזנָא -- 61 -=-
 ןדרימיוראי

 ןֶּב ,ילָא הוְלִנַת 860מסע09) ?01106סע ?8 רעגנעהנָא

 .-ֵלָש ֹודיִמְלַּת ,-לָׁש ֹוּתְעַיְמ

 60 20/פ0ג ש 4. ןטֿפעהנָא
 ֹוהְבָה םסשס 968! 406 כַא

 ;(רגד לענ הֶחיִמְצ םזסש?9מ (2? |-) זמ סקואונָא

 ,חַּפָנ .תַחַּפפמ טטמגסע

 !רֹבְצ 0 216 טק, 8680 טק +. 6. ןרעגלַאװנָא

 ,דָנְו עֶנ הֹיִה 90 עס8זג 801 ש. זי. ךיז -- ||

 .רֹבָצ 90 םסםק טק, ק119 טס ש . ןעילַאװנָא

 ןיַז 00 םנזמ ש. 6. ןענעֿפָאװנָא

 9ס םץסש + = ןסקַאװנָא
 ,הֵבְרַה

 ש. ז- ךִיז -|| :םַּמַח .םֵהָה 90 טטפשעג ש 6. ןעמערַאװנָא

 ,םֵּמַהְתִה 90 4:00 רט8עזג

 3680 טמ !"לע ְךֶלֶׁשַה 90 ?םסיז סת 0. ס. ןֿפרַאװנָא

 ךײ-| :-5ַע םמעה 90 טטע4ס6מ סת ;רֹבָצְו ְּךֶלֶׁשַה

 ."לע הָסָמֲעַמְּל היָה 900 06 8 טטנ1ססמ סמ 0, 7

 ,הָאְחִמַה 41218 / גנוזַײװנָא
 וס ו8צט6 8 זוֹנָר .תֹורֹוה 60 10610840 2 6 ןוַײװנָא

 .ׁשיִאְל הָאָהְמַה ןתָנ 16

 .זַמֹור 18616800ע/ זמ רעזַײװנָא

 ,הֵּבִרַה הֹכָּב 10 טסססמ0 זמטסמ 2 א. ךיז ןענַײװנָא

 וומְָר 0 םנמז/ 2376 4 םומפ 2 4. ןעקנַיװנָא

 ץֹרק ססותצ |
 סצןקזס88 סחס'8 8006 רטו8מס8 ע. . ןׁשנִיונָא

 יָּדַרְּב 60 00ת6(180 ;ׁשיִאְל בֹומ ׁשֵּקִב 0

 ןשניוװנָא = ןעװעשנַיװנָא

 .-לע ךֹרְּכ 10 יטומ8 סמ . 6. ןעלקיװנָא
 .יִּב ׁשֵמַּתְׁשַה 10 086, סזממוסצ ש. 4. ןרנעװנָא

 6461 0008011 40 406 תוהוכ עלַא ןדנעװנָא --

 ,וחכ יצמאמ לכב עני .וחכ לכב ץמאתה ט9

 .רּוּבֶא .הָדְבֲא 108148) 1088 / גנירעװנָא

 אֵּלִמ 90 110 00 וגס םצֹועג זא 6 ןעוועכרעװנָא

 | .הָפָּׂשִה

 .דבֹא {0 1086 ט סם. ןרעװנָא
 .בֹורּקִמ .רֶצָק ןֶמִז יִנְּפִל טסתג6ס 6 800 404. טלעמינא

 006 שםס 19 101/066 {ס 0 (2. םיסונַא) זמ םונָא

 ,(דרססב םיסונאהמו == חמתע;880 ;-180

 0181100166 טטסמנ88, 8066 (26 תוסונַא) / תסונא

 ,"ַּב רֶׁשֹמ .רֵּבַח יקַּבְדַה
* }= 

 40 10096886 !ַחֹמָצ

10 

10 

0 

 . = לטסזמ8מ

 .טלעמונַא = ןטסיונַא

 ,הָרֹוׂשְּב םממסטמססזמסמ?) 10688806 יא גָאֹזנָא

 סיט8/6 101 טצומפותק 8006 םסוטפ טלעגיגָאזנָא

 ,הָבֹומ הָרֹוׂשְּב דעָּב רֶכָׂש

 60 !הֵּבְרַה רֶּפַמ ֹוא רֹמָא 60 161/ זמטסמ 2 62 ןגָאזנָא

 0 6886 זרֵהְוַה 900 יטפזמ :רָׂשַּב 206

 יהָּוַצ ס:461

 ,רֵׂשָבְמ תגס8800061 ?0 רעגָאזנָא
 שלֵש) :(רומח וא סוסו ׁשֹבֶח 10 884016 0 4. ןעלטָאזנָא

 , ,"לַע םָמַעַה סס םט10ס8



 |עלָאזנָא

 ןתֶָנ .רֶעַצ סס 68086 רטסעעװ סו 6 1104 ש. 0. ןעלָאזנָא

 ,ׁשיִא בֵלְב הָנָאָּ
 םס 18 04 01 ןצרַאה ןֿפױא טעלָאזעגנָא םוא זוא םע --

 ,חור בוצע והנה 88

 ;ֹוּכְרִצ יד ַחֵלְמַת 90 8819 8071:0162917 0. 6. ןצלַאזנָא

 00 םהעזמ 2 ץסנעֿפסת, ץוהצע 8 קסע80ג 8 ).70/( 

 ,ׁשיִאְּב הָליִלֲע לֹלֶע ,ׁשיִאְּל קֶּזַה 1016
 900 80001001296 ;ףֹפָא 00 88640ע 0. 6. ןעלמַאזנָא

 .רֵבְצִה 60 26 806ט1מט180660 0. ?*. ךיז --|| ;רֹבֶצ

 .ז יד ש. ?. ךיו -||:גֿפֶס 90 11מק106 ש. (. ןֿפַאונָא

 ,היָוְרָל התָׁש 60 סעומ+ 0868011 ?ט1} 0. ? ְךֹוז ןֿפױזנָא

 ,רֹכָׁש
 ךיז -| וקיִניֵה 90 800216, םוטס 8004 שש.  ןגיזנָא

 ,ֹוּכרִצ יִּד קני 00 8876 ס6תסט9מ 01 800623מ6 ש. 7"
 :יַּדַמְל םעֶל 60 8טע סי 8:ע סתסטמ ש. ?. ךיז ןפוזנָא

 ,הֵּבְרַה הֹתָׁש 90 0111: זמטסג

 והְּנַנ 00 10ש618 ּויְּב רֹעֶג 0 80016 שש. 6. ןעלדִיזנָא

 ,אָמָהְז הָלֲעַהְו ַחֹתָר 00 1סענמ סצ טס1נמפ ש. 4 ןדיזנֶא

 ?0 1086 8 זָןָּבַס ,תיִרֹבְּב ַחֹרָמ 900 8080 ש. 6. ןֿפיוזנָא
 ךיז --||: בֶר ןֶמֶז ןֵּתְמַהָל ׁשיִא ַחֵרֶכַה עסעפסנג 0816 100
 ,ֹומְצַע תֶא ןֵּבַס 0 8080 0268611 6. 74
 0ס םיוטס 10 90 2 םט01808 עדרָאמ ַא ןֿפוזנָא (87.) --

 ,"ב ףונ ,ב רעג
 סץטנתוסמ !הָרּוצ ,תּומָּד ?הָאְרַמ טנסיא (27. | -) ,/ טכיזנָא

 .הָרָבְפ ,הָעַּד ,תַעַּד
 'רַּכָנ ,הָאְרְנ ט181016) ס0ת8ץוסגטסט8 66/, גוטכיזנא

 ץ1810162688, 602801000082688 ,/ טַײק .- || ; בּוׁשָח
 .תּוכיִשֲח

 הָּבְרַה רֶבָה סס 8116 6004 0 . ןֿפונָא

 ,עַבֹש ,הָעיִבְׂש 886186004 } .גוגִיטעזנָא
 שי 7. ךו -||וחָּוַר ַעֹּבְׂשַה 00 8801846 0. 6. ןגיטעזנָא
 .ַעֹובֵָׂש 60 060 66

 .ןגיטעונָא = ןטעזנָא

 ,טּבה 9ס 1004 80 :הֹאי 00 866 0. 6 4 ןעֹונָא

 סס ש. ?*. ךיז --||:-ָל בֹשָת 90 6028106/ !דִּב לֵּכַּתְסִד
 00 06 81801110286, 06 !הָּבְרַה הֹאָר 866 זמטסג

 ת || !םֶמְרּופְמ הי ,בּוׁשָח היי 014 00086ן((6
 ;הָרּוצ ,תּומְּד ,הָאְרַמ 8106 1004/ 2עקקקרל6

 ,תּוביִׁשֲה 0806

 1 888206 0684 4086 ןעונָא םונ םוא ןעק ךוא --

 אושנ לכוא אל ,וינפב לכתסהל ינא םאומ 8186 07 ןגוזג
 ,ותוא
 ?0 0048106/ 2 קס180ת םענענושמ א רַאֿפ ןעזנָא --
 ,עגושמל שיא בשח ס18ש9צ
 תא האר 40 806 306 300110 טלעװ יד ןעונָא --
 ,םלועה

 גוסעזנָא
 ַעֵּקְִּׁשִמ

 ;רָּכִנ יהָארְג ססמפעגסטסוטג8, ש181016, 66). גודוװעעזנָא

 ,רַאה הָּפֵי 80006-1001100 !בּוׁשְה 6

 ,םֹוקְמָּב בֵׁשֹי 8600160, 640101011640 06/

 ןליוטנָא = 69 ---

 תַטיִׁשְּפ ,בֹוח תַּטִמְׁש ט2ת/;יטעפסץ 1811016 ?ח ן'עֹונֶא
 ,םיִׁשֹונְל לֶגְרָה

 ;םיִבַר םיִׁשָנֲא בֵׁשֹוה 00 8049 זמפמ/ש ש. 6 ןצעֹונָא
 לֶנרֲה טׂשָּפ ,ובֹיה טֹמָׁש 10 1811) טס0016 ט8מאנטק+
 ,קֹבָד 60 840804 0008611 90 ע. 1 ךןיז - || ;םיִׁשֹונְל
 תס6 90 162076 2106 ;(רבדב ,םדאכנ דִּב ׂשֹפֶּת ,זֹחָא

 .ַעְקְׁשִה 60 864616 !-ִמ הָּפְרַה אל

 .לנרֵה טֵׁשֹוּפ ט8גץטמפ ?ט רעצעזנָא
 ,הָאֹיצ יא ׁשֵפָר אֵלֵמ 00 811 טהזמ 0119 . 24 ןריֹוַחנֶא
 ןענעכערנָא = ןענובשְחנָא

 .םֹהָח 60 םוקח) 8021 ע. 6 ןענעמתַחנָא

 ,פַאמטע = בַאטנַא

 ,בָצנ .ןְנא 1811, 28ת6016 ,/ עבַאטנַא

 40 400, ץט9 סמ !םיִגהֹׂשֲע 00 40 . 6. ןָאטנָא
 60 641088 026861? ׁש. = ְךִיִז -|| :ׁשבֶל (6100/68)

 ,שּובָל 41688) 86001/6 8 || :ׁשֹבָל
 ,דטפה ,קוה םרג 00 40 6481084:6 ןרָאש ןָאטנָא --

 ,רעצ ,ה:ע 00 128166 ץגנת םירוסי ןָאטנָא --

 דבא 10 60210019 8310106 השעמ ַא ךוז ןָאמנָא -

 ,תעדל ומצע

 ;רבצ 400 2680 טעקע, 116 טק 0. 6 ןעװעסַאטנָא
 ,אֵּלַמ 90 111 ס18זג

 ,ׁשֵּׁשַמ 900 1661 6. 4 ןֿפַאטנָא

 .אָלֵמ 10 811 811 טמ ש.6. ןעשטפָאטנָא

 ויָמ רומ 40 80010, 6140466, 680206 ש. 6. ןוגטנַא

 ,םֶלָּמִה
 ,תּולָנְתִה ,יּולְנ 61800שנ ,/ גנוקעדטנַא
 ,הָלַג ,הלָנ 90 61800961 +. 6. ןקעדטנַא
 ,ןעלמורדטנַא = ןרעװ טלמורדטנַא
 ,םֶרָרֲח 90 4811 8816 6. 6. ןעלמורדטנַא
 ש.ז- ךיז --|| :לֵּכְלַּכ ,לֵבָה 90 6081 6 6. ןטלַאהטנַא

 ,-ָּב לֶלְבִנ היָה ,לָלָּכִה עס םטס 6060

 ;םִיָדָׁשִמ קֵּתְעַה 90 רטס8מ ֿגעסומ 0. 6. ןענַױװטנַא

 ףענויוועגּפָא =
 ,תּוחְּתַּפֶתִה 46706100106806 / גנולקַיװטנַא

 ש.ז. ךיז -|| :ַחָּתַּפ סס 46ט6102 ש. 6 ןעלקיוװטנַא
 .ַחָּתַּפְתַה סס 46ש010װ, 06 466761004

 ַעקֶר טס 8?הנמק יאנסמ 986 1669 2 4 ךיז ןעפוטנָא
 ,תֹואְלַהְל דַע ְּךֹולָה 90 00 זמטסמ 8811 ;םִיַּכְנַרְּב

 ,םָקיִר ׁשיִא יִנְּפ תַבָׁשֲה ,ןּואָמ 1610881 ./ גנוגָאזטנַא

 ,םֵקיֵר ׁשיִא יֵנְּפ בֵׁשֶה ,ןַאֵמ 90 101086 6. 6. ןגָאזטנַא

 ןִיִצְמ 680611001, 20280110620 00)/, ענשטיטנַא

 6406116006} 108820111002406 // טַײק -- || ; רּדהִנ
 ,רָדָה ,תּונּיַטְצִה

 ,םיִרּוחּיַל דֵגֵנְתִּמָׁש 8291- סטט188 60/. שודיוי-ײטנַא

 ,תּוּפָּתֶׁש ,קָלֵח טעיפ, 826 8 לַוטנָא

 ,"ב ףתתשה 40 ןמפני01010846 לווטנָא ןעמענ --

 .ּל קֶּלַה 0 4081 סט9 0. 6. ןלַיוטנָא
 תורצ אבה 90 4106 זמטסמ 4ע00016 הורצ ןלווטנָא --

 ,תובר



 עירעיליטנַא

 ,עירעלוטרַא = עירעילושנַא

 ,עקסרעלוטרַא = עקסרעיליטנַא
 2011-5610196, /ס0-ט2116נ (2ז. | -) זמ טימעסיטנַא

 ,םיִדּוהְּיַה רֵרֹוצ ,םֵׁש יִנְב אֵנֹוׂש
 תַאְנִׂש ,םֵׁש יִנְּב תַאְנִׂש 8211-5סנמ1618ז4 ? םזיטימעסיטנַא

 ,םיִרּוהְּיַה
 ,םֵׁש יֵנְב יָאָנֹוש לֶׁש 8011-56001416 60/. שִיטִימעסיטנַא

 .םיִדּוהִּיַה יֵרְרֹוצ ּלָש
 רֶקָי רֶבֶּד עפנופש :!קיִּתַע רֶבָּד 6110 (ק/7 |--) 8 קיטנַא

 .ענשטוטנַא = ניס || : תּואיִצְּמַה
 801069מ1ת0 זפזס, 801069מ1מ0 64001- לקושנַא

 ,ןֵיִצִמ רֶבָד ,תּואיִצְּמַה רקָי רֶבֵד 6

 רַהֹמ גתסוףטפע} (2/ םירחֹוס --) ! רָחֹופ-קוטנַא
 .םיִקיִּתַע םיִרָבְּד לֶׁש

 .ךוז ןעשעשטנָא = ךִיז ןעשִיטנָא

 ,ןַײל תיִבָה וטומס ט8נעס} (21 ןע --) עג לסנא
 ,ַחֹרֵּב ,םּו 90 ץטמ םטפְש; 680800 שש. 4. ןֿפױלטנַא

 .םָלָּמִה
 10 :-ָמהֹופ 00 טסנעסיט,1606 1010 4 64 ןעַײלטנַא

 ,הָוְלַה 01

 ןרעװ -|:םָּפָטַה ,טֵּלְּמִה 00 080806 ש. 4 ןלַאֿפטנַא
 * .ד טג 68

 -ענ ןלַאֿפטנַאו ךלימ םעמַאמ רעד ןלַאֿפטנַא רומ זוא םע --

 } רעפ8 01689|ש 40110160 (טנװעג סָאד ןרָאװ
 ,דאמ יתלהבנ

 60 טספֹומ !לַּבַה סס 4846, 1006106 . 6. ןעננַאֿפטנַא

 ,לֵחְתַה
 ,הָיּולְגַּת 61800061יק : תּוַּנְחַה 60018410 / גנוקעלפטנַא

 :הָּלֵנ 60 ף18ס0שסע ּוהָּטַנ 80 160021 0. 6. ןקעלפטנַא
 ,הָּלַּנְתִה 90 ע6ט083 026801/ ש. 7. ךיז - ||

 ,תֹקָּלַּד 101121מ104410ת / גנודנִיצטנַא
 ש. ז. ךַיז || :ַחֹרְק ,קֶּלֶדַה 00 10118106 ש. 6. ןרניצטנַא
 .טֲהֵלְתִה 00 06 4

 ,תּולָעּפְתִה ,ליִּנ תַחְמִׂש 8מ?טזס, 008188 ,/ גנוקַיצטנַא
 ,הָחְמִׂש אָלָמ סתעפמפטנס6 , 661188466 00/. טקיצטנַא
 .הָחְמִׂש אֵּלַמ סס סםזפץפטנ6 ש. 6. ןקיצטנַא
 0ט01-9091089/ ןת :דִנָנ 2051ת86 ;קיסק. ןגעקטנַא

 ומ 1600 10 :תאֵרְקִל 90060810 !הַכֹנ 100
 ךיוא .ז ;-לֶא ְךֶרָעְּב גם ססנמקפז180ת יט19מ !יל ַעֵגֹונְּב

 .ןגעקַא
 וס םיס סט 40 10660 8 ןגעקטנַא ןצעמוא ןונסױרַא --

 ,שיא תארקל אצי ץסנע80ת
 00 סממס86 2 םס6180מ ןצעמוא ןגעקטנַא ךוז ןלעמש =

 ,שיא דגנ בציתה
 ,(שיא ירבד) רתס ,דגנתה 900 60291:80106 ןגעקטנַא ןדויר --

 שפנב ןתנ 90 0176 168611ש ןגעקטנַא ןגָארט ( 24.) --
 ,הצפח

 רֶׁשֲא סטמס8116, !ץנמ סממס8196 40/. גודננעקטנַא
 .דֵגַנְתִמ סטמס81מ9 !חַכֹנ רֶׁשֲא ,לּומ

 .אֵבָה ,אֹׂשָנ 90 ס8גש , טנ1מ8: ש. 6. ןגָארטנָא

 ןגָאינא
 90 ?זט86 !דִדַיְּב דֵקְפַה סס סתציטפ? ש. 6. ןעױרטגָא

 ."ִּב ןֵמָאֵה
 ,ַחֹרָּב ,םּונ ,טִלָּמִה סס 680806 שט. ץ. ןרעוװ ןענורטנַא

 ;(םיסוסו ץֶרָה קֹפָּד 0 םז1טס (201868) ש. 6. ןבַײרטנָא

 יץֵאָה ,רֵרֹוע 00 ט14ס} 8מטי סת
 ,ןֹולְנָע ,בָּכַב 6ע1טסע ?מ רעבַײרטנָא
 40 סזסק לצ :ַעְנֲעַנ סס 8846 6. 6 ןעלטַײרטנָא

 יַעּונֲעַנ יִדָי לַע לֶּפַה 84288146*

 ,ֹותֹוּטַנְל דֶנֶּב ׁשֹבָל סס יז סת ( 4.) ש. 6. ןעַײרטנָא
 ,הָחיִרְּב ,הָסּונְמ 6808װ6 / גנונַירטנַא

 .ַחֹרָּב ,םּונ טס 680906 (ע.ע.ןענורטנַא) ט. ח. ןענַירטנַא
 60 1081:6 !הַקְׁשַה סס ם1ט6 90 4נות/ ןעקנִירטנָא

 {0 4/ות 0תס'8 411 ש. ?* ְךֹוז -|| ;רָּכִׁש 6טמ/צ
 ,הָיְוְרָל התָׁש ,רֹכָׁש

 ,יַּדֹותְל ףֵמְפַמ .-לַע ףֵטְּפַמ 00 סזו0 סת ש. 4 ןֿפירטנָא
 ,-לַע םֹמִר 0 4686 סת ש. 6. ןסערטנָא

 10 41:684 8 טסזפסמ זסט4-- ןטערטנָא בָארג ןצעמוא --

 ,םג ןפואב שיא םע גהנתה ןצ

 .ןעלסיירטנָא = ןעסערטנָא
 מ 90 80, 1604, תול 891146 4. . ןֿפערטנָא

 .ׁשֵנָּפִר 90 0660 ש. 2 ךִיז -- ||

 .קֵּתַּתְׁשִה ,םָּלָאַה סס ט600106 8116819 0. ק. ןרעוו ןגיוושטנַא

 .םָלָעַה 00 404מץמ08: 6. 4. ןדניוװשטנַא

 8קס1047 :הָליִחְמ ,הָחיִלְס -ס086 ,/ גנונָידלושטנַא
 ,תֹוּלְצַנְתִֶה ,תּוקְּדַטְצִה

 ש. זי. ךיז = || :לֹחְמ ,ַחֹלָס 90 סצסוג86 ש. 6. ןעגָידלושטנַא
 ,לֵצַנְתִה יִקְּדַטְצִה 0 46

 ;תֹוּוַהְתִה 6010ו3תי 160 641800206 .,/ גנואיָיטשטנַא

 ,אֵצֹומ סע181/ 6
 {0ס 6016 1010 (2.2. ןענַאטשטנַא) ט. 4 ןַײטשטנַא

 40 011210806} 1816 1186 ;הִוַהְתִה 6

 {0 סטע4016 (0/ 0000 40 176 !-ִמ ַחֹנָע .-ַמ אצי

 ,(םידשב גלח אֵּפַקְה ,ׁשֶרָּקִה = {0/60818)

 .ןיִּד קַסְּפ :הָטֶלְחַה ,רַמָּנ 6601810 ,/' גנודַײשטנַא

 ,קֹסָּפ :טָלְחַה .ֹוּתְעַדְּב רמָנ 90 400106 4 ןדִיושטנַא
 / טַײק -| :בַל ץיִּמַא 16801006 66/} ןסָאלשטנַא

 .בָל ץֶמֹא 2080114910מ

 .םָרְרָה ,ןֵׁשֵי עס 1811 28166מ 2. . ןרעֹוו ןֿפָאלשטנַא

 .רַמָנ 1080109100, 600018104 ,/ גנוסילשטנַא
 00 0601406,16801ט6, 142886 טק ע. 7. ךיז ןסולשטנַא

 .ֹוּתְעַרְּב רֵמָּנ סתס'8 6

 ;םבָר .-ְב הֹלָּת 0 םתמפ סת, ם00/ ש. 6. ןעפעשטנָא
 60 104 8 !יִּב קַבָּדִה 90 8006 ע. 7 ךיז -|
 ,הָּנַלְתִה 1

 00 8זמט86 07 01061 0208617 0. ;. ְךַיז ןעשעשטנָא

 ,יַּדַמְל ַעֶׁשֲעַּתְׁשִה 8111016מ7!1

 {0ס 6800086 ו!ׂשָרָא 90 066עס09מ ש. 6. ןופשטנַא
 ,הָׁשֶא אׂשָנ

 ךיז -|| :קֵּבִדֲה ינְּׁשַהְו ףֹדְר סס 00610840 0. 6. ןגָאינָא

 ,בָר ןֶמְו ץור 00 עטת 8 1028: 1116 0. 7

 זשנַּמ ,אצ

1: 



 רעדננַא

 טס 84111:6 9סעעסע 1090 8 טס0180 ארומ ַא ןגָאינָא ד-

 ,טיא לע המיא לפה

 ,חֶּטַמְל 606 066. רערִינַא
 .הָּטַמְל 60יטמ /26/. רעדינַא

 הלּפַה .הָכָלְׁשַה ?םעסטשהתפ 606 / גנוֿפרַאװרעדִינַא

 הֶַּמְל
 לֵּפַה .ּךֵלְׁשַה 90 זםעסיש 604 . 6. ןֿפרַאװרעדִונַא

 60 ?תזסיס 0ת6861/ 60 מ = 0. ךײ--|| !הָּטֵמְל

 הָּמַמָל לֹפָנ .הָּטַמְל דֵׁשִה
 :שיִא בֵׁשֹה 90 8640 8 ץסז8סת 0.  ןצעזרערינַא

 ,בֹׁשֵי 00 810 40י0מ שי 7. ךר--|

 60 ן8צ !:הָּטִמְל םיִׂש 0 ץט9 4004 2 6. ןגיולרעדננַא
 ,ַםיִנַה 60 מג

 00 ּוהְּטַמְל לֹפָנ 00 181! 00סמ 6 6 ןלַאֿפרערונַא
 .ַחֶּטִּמְׁשִהְו לֹפנ ןסע0801846 1

 ,ַחיִּנַה ,םיִׂש 0 קט9/ ק1806 0. 64 ןלעטשרערונַא
 *| םתסס 14806 2/ע. םרבַא תֶא יּתרִשֲעַה ינֲא
 ,--- 8 טײפצמ 10

 {ס ט0881 01 תהטומפ םרבא תא ותרשעה ינא ןגָאז--
 םִע רסח תושעב ראפתה 4026 8 קסז80מ 8 1470/
 ,שיא

 יִדֵעְלִּב ,אל םִא ;? םסז) סע 6156, 06סעט186 066 טינַא
 ,תאֹו

 ייז טס11ס3ס," 061161 61:666 (2/ םס--)פ. ןיִמאַמ"ינַא

 .(ןויער וא הנומא לש) דֹוסיירקע
 ,אֹל יִרֹמַנְל םסז 81 811 666. עינַא

 .יי- 1 םצמ 2106 5010100מ 2 הֹמלָׁש יִגַא

 6צ8וװװ 6 6 ;-לַע תּולְּפַנֲתַה 211804 זמ פַאכנָא

 ,אָמָגּוּד ,לֶׁשֶמ

 ;טפֶּת ףֹמֶח טס 80126, |87 8010 017 ש 6. ןֿפַאכנָא
 וס 0106 !הֶּבְרַה הֹול טסס 0001ע200 זמפמע 8

 00 06 ש. =. ךי --||:אָמָוד ןֹתָנ םמ|(| 6

 {0 1)ש ום :!קֶלָּדִה 0ס 180106 !דֹאְמקקֹוּתְׁשִה 680
 ,וָּנַרְתַה .ףֵצֹקְתַה 8 קס580ת

 00 ?סטסמ 8 ץסץפסת 40 106 ןצרַאה םַײב ןּפַאכנָא --

 ,שפנה דע עגנ 0164

 טסץץסס0ס;! טטגס 4068 :ףַמֹוח 2/8006/ ?ח רעפַאכנַא
 .םָלָטמ ֹוניֵאָׁש הָו ל םספ ץּפֶצ 818 8

 0 06 ֹות 2 8168? 008416 2 7. ךי ןעשטָאּפַאלבנָא
 ,הברה עג

 ;הֵּבְרַת קֹרִיָו ַחיִּכ 00 מבשע 226 8ק19 ש ח. ןעקַארכנָא
 .יֹרְב הָמַּכ 60 0006 טול 86

 .רֹבָצ 00 ץ11ס} 8020 טק ש. 64 ןעװעינדַאלנָא

 {0 008/86 !םִמֲעַה ןעֶמ 90 1086 ש 6. ןרָאלנָא
 .(הבור הנקע ןעֶט (6 4ש)

 .ןדָאלנָא = ןעװעדָאלנָא

 40 םזמופ 8 !-ִּב םיִׂש ןתָנ 60 169 1ם 0. 6- ןזָאלגנַא

 ,(םירוחאהמ) עַר ַחיֵר אָצֹוד

 {ס !8ט8מ ש. =. ךיז -||:קֹחֶצ 90 ןפג8מ ש. 8 ןכַאלנָא
 ,הָּבְרַה קֹהָע עמטסמ

 ןשומנָא סיר --- 24

 ,5ָלֵהְל הֵּבִרֲח 00 8186 זמטסמ שש 64 {ביולנָא
 ,הָצּורְמ ,ץּורָמ ץטמ, עט80 6 ףיולנָא
 -לָא ץּורָל רָהֵמ 00 ץטמ ֹוזע עט8מ ןמ 0. ןֿפױלנָא

 ;הָצּורְמִב אֹוּב 60 0016 ץטתתומק !(םימ) "לֶא ףֹמְׁש

 90 10906 פת ונזטמ?1סמ !יִּב ׁשֵגַנְתֶה 0 ץטמ 0

 ,הָצּורְמִּב ץֵבְּקִה 60 זטמ 90800מס6נ, 8

 ?0 906 0265 1669 מָצ זטמ- םיֿפ יד ךוו ןֿפױלנָא --

 ,הצורמב ויפגר תא האלה 8

 00 םסטסע !ילַע קֹצִי 90 ץסט} 04 04 6 ןעפַאילנָא
 ,הֵּבְרַה קֹצִי זמוגסמ

 00 :"לע םיִׂש 60 ץט0 סת, 189 04 0 64 ןניולנָא

 0 1680 0. ז. ךױ--| !רֹבְצ םספק טמ,} 860ע6

 60 ט0660/00 8 0010608 סתמ :"לע ןַעֶׁשְִה טץסמ

 ,יּלֵע אָּׂשַמְל הֹיָה

 60 שס 8000? 80 סט 03 0ת8'0 געװ ןגוולנָא --
 .תוכיראב וכרד השע ,וכרד במה שש

 90 81876 8'026 ;תומ 60 616 ּפָאק ןטומ ןגולנָא --

 .השק הדובעב ומצע תא ענוה 1116 סט

 .הָּבְרַה לֹבָס 60 80110/ זמטסמ 0. ?. ךיז ןדַײלנָא

 .(לידבב קבדנ ְךֵּתַר ,םחֹל 00 80106ע2 90 6. 6. ןטינלנָא
 40 204- :הֵּבְרַה הָוְלַה סס 160 זמטסמ 0. 6. ןעַײלנָא

 .הָּבְרַת הֹוק עסױס זמטס8ם

 .הֵּבְרַה אֹרָה 40 1686 גמטס8 ש. 2 ךיז ןענעינלנָא
 ךַיז --| :-לַע קָּבְרִה 80 8004 טקסמ ש. 6 ןעפעילנָא

 ,"ִּב קַכָּדִה 60 861016 40 4 7
 ךיז -|| :ְךמָּת .ְּךמֶס טס 1682, פטעקס29 0 6 ןענעלנָא

 .ןֶעְׁשִה 10 1628 2

 ;דֵּמַל ,תורוה 40 4080, 1ת89ע009 2 64 ןענרעלנָא

 ךיז -|| :ׁשיִאְל ַחֵכֹוה 90 םוטס 8 ץסעפסת 2 16850ת

 ,ךוז ןענרעלּפָא = !הֵּבְרַה ֹמָל 90 1622 זמטסמ 'ש. =
 00 ?סנזמסת?פ 0268011, 80862 שש ;?. ךיו ןרעטַאמנָא

 ,יַּדֵמְל לֹבָס .הָנָעֵַה זמטסג
 ,םכַאממוא = טכַאמנָא

 00 !ןיִכָה ,הֹׂשָע 40 10886, ץסץפוס ש. 6 ןכַאמנָא
 ְךַלְכַל 90 8011, 4וז7 ;בַסֶה ,םֹרָג ס0088108, 06
 .הָאֹוצ אֵצֹוה ,ויָכָרְצ הֹׂשֲע 60 8816 (ט6/0) ּוהָּנַט

 00 0000800 1םהת/ 4060068 תובוח ןכַאמנָא --

 ,הברה הול

 תא ףנמ 90 םועפְש 646 מסט86 וױה ןוא ןכַאמנָא --

 ,תיבב םירדס יא השע .תיבה

 00 8019 {ם 0תס'פ 21660868 ןויוה וד ןוא ןכַאמנָא --

 ,וימנכמב ויכרצ השע

 הֵּבְרַה ןחִט טס 81146 זגטסמ ע.64 יןלָאמנָא
 ,ײּלַע רֵּיַצ 00 מ8149 סמ 3.6 :ןלָאמנָא

 ?0 +ויס, סטס8ײ} 006861 0 . ךיז ןעװעדרָאמנָא

 ַעגַיְתִה
 זס 888 2 ץסץ8ס|ת 90 00 80/069מ6ת0 ש. 4. ןסומנָא

 ,רֶבָּד תֹוׂשֲעַל ׁשיִאֵמ ׁשֵּקַּב



 ןעשטומנָא

 ש. זי. ךוז --|| !רַעַצ ,הָּנַש 00 9068 ע. 6. ןעשטומנָא

 ,הָנַעְתַה 60 טסעמסמס6 4

 .ַֹצָּפ .ץֹהָל 80 ץוםסמ, םטעפ ש. 6. ןעילומנָא
 יַעְִיְתִה 00 1816 סי סוס 046801+ 2. זי. ְךִיִז ןדִימנָא

 ,איק אֵּלַמ ,אֵקָה טס טסנמ18 ?טוו ש. 8. ןענע - ,ןעווקיִומנָא
 .הָפְׁשַא אֵּלַמ 0 811 19ג זטמטנפמ . 4. ןגִיטסְימנָא

 ,ללָּב טס זגֹוצ ש. 6. ןׂשִיֹמנָא

 ,ויָבָרְצ הֹׂשָע 60 8219 (ש4//.) ש. . ןהכאלמנָא

 ,הָעְדֹוה 8תסטמסס1ג681, 00106 ./ גנודלעמנָא

 :ַעיִדֹוה .רֵׂשַּב 0 תםממסטתסס, 2003 ש. 6. ןרלעמנָא

 .דיִנְפָל בַצֵיְתַה 00 ץעס8620 0268011 יש. ?ג ְךִיִז -- ||

 וּכְרֶצ יַד ב'לָח 90 מנוט +טו} עט 4 ןקלעמנָא
 90 וצ !הֶּדִּמַה יִפְל ּךֹרֶע 90 תמספפט16 ט 6. ןטסעמנָא

 :הֵּמַר 00 66061ש6, 6868 !(דגב) הֵּסַנ סת (600/68)

 יזַעָה ,וע בָהְרַה 90 4086 0. ז- ךַיז -||
 .הָהֶּנַה .הָרָעָה עסנמ81, 2046 ,ץגנוקרעמנָא

 ט0 8ג0- :?רַעָה 90 גיסמםני סט86עטס 6. 6. ןקרעמנָא

 | יַּהיִגַה 6

 {ס םעפמק, 9846 2010 01, 86126 ש. 6. ןעמעננָא
 ;לּבֹק וֹול חֹקָל 0 860 !לֵּבִ 60 800003 !ׂשֹּפִּת ,זהָא

 90 ם88טזגס, 9018 ;(הנומא לַּבִה 00 סנמסס6
 ;ֹומְצֲע לַע לֵב 60 וטמ061:08166 6... ךִיז -- || : בׂשָח ,רֶעַׁש
 דֹמֲע ,-לַע ןֵגָה טס 601020, 1806 2 מס1:80מ'8 פיל
 0 ּוׁשֵרָּתְׁשִה 00 1886 1009 (0/ 6 2160/) :*יִמיֵל
 הָלֲחַמ הֹלָח 06 10160066 ראנלוג , 0840 ( 00196066)
 לַרֹנְּב לֹפָנ 0 1811 10 8 קסנפסת'8 8080 !תַָּבַּבְתִמ

 =  יֹוקָלָה הֹיָה .ׁשיִא
 6 טס48 861266 קערש ַא ןעמונעגנָא םוא טָאה םע -

 ,והתוחא הדער יש19מ 1116
 קבדה עס 101609 8 ץס?8ס0ת ןצעמוא וצ ךיוז ןעמעננא --

 | .שיאב (הלחמ)

 ךַי-| :בַמְרַה טס 6060 0/ 140080ס4 ש 6 ןצעננָא

 .בַמְרָה 00 06 1401896260 0 7

 ,דַחְפַה 90 6010896מ, 18011010806 ש 6. ןעשַארטסנָא
 ."ֵלֵש םִיַא

 ,םיִנָּפ 831 0 ױרטסנָא
 ,ולאכ םינּפ דמעה 60 ץוג9 סמ 8118 ױרטסנָא םעד ןכַאמ --

 טס טטמס (6: 20090001 4080י0606) ט. 6. ןעיורטסנָא
 ,תָסָה ,רֵרֹוע 00 106166 (/40.) :(הניגנ ילכ) ןָנֹוּכ

 *1 ט111 זמ86 1108010ת," 24 קעפעס 8814 ./ הכיסנַא

 ,הָנְׁשַה ׁשארְּב תֶרֶמֶאָּנַה הֶּקִפְּת סמ 1080-1188מ88
 ,הללַהַא .ז ,הללהא ףיוא הכיסנַא ןטײב --

 00 10 טט19מ 8מוצס} ש. 6  ןעקרָאמסנָא ,ןעקרַאמסנָא

 .ףאָה ריִר אֵּלַמ
 00 פא, 009סע ט9מ ט8א ש. 6. ןעװעילימסנָא

 ,גֵנֹורְּב ַחֹׂשְמ ,גָּנַד

 ,עקּפ יֵעֹקְּב 0 סמוע, 8קונפ ש. 6. ןעלַאקסנָא
 ,דֵרָג 00 8סעפטס ט. 6. ןעבָארקסנָא

 ,(טרָאװטײצ ַא ךָאנ ןָא = טעגָא

 ןלַײֿפנָא -- 65 --

 אוה 26 084י108 סת (ןָא םוג רע) םענָא מוג רע --

 ,תוערפ השוע
 .הָבָחְס ,טּומְרַמְס עג ,ץ עשטענָא

 00 689 8'080 0 זי ךיז -||;לכא 90 684 ש. 6. ןסענָא
 .ֹויַד לכָא 1

 .עשמענָא = עצענָא
 ,שיְִל ׁשֵמָנ לַעג םֹרָג 90 1828 . 8. ןעלקענָא
 השדח הנידמ) רֵּׁשַק .רָּבַח 00 פתמסצ 0. 4. ןריפקענַא

 ,(הנשי הנידמל
 80100001008100609,6 1600221008 / גנונעקרענָא

 .הָבֹומ תַרָּכַה .הֶאָדֹוה

 90 801001010086) 100080186 ש 6. ןענעקרענָא
 ,הָבֹוט רָּכַה ,הֵדֹוה

 ׁשיִא רֹטָס 90 8180 8 ץסצפסת'8 1406 שש (. ןשטַאפנָא

 .יִחָּלַה לַע
 ט. 6. ח.ן| !ףֵּנַט .ּדָלְכַל 90 61זילצ, 8011 ש. 4. ןעקשטַאפנָא
 יֵעּורְנ ןֶפֹואְּב בתָּכ טסס ס6

 ,הָקָׁשַה 90 ם1טס 90 6נומ/, טט80ס1 = 6. ןעיֶאפנָא
 119 ;(ביוא לעג תּולָּמַנְהִה 800801: 2888019 ? לַאֿפנָא

 ,(הלחמ לש) הָזיִהֲא טיסא דג
 .ילֵע לֵּפַנְחַה ,לֹפָנ סס 1811 טמסמ 0 ןלַאֿפנָא

 ,תיִׁשאֵר ,הָלָחְתַה טס81תמ1מפי 24 גנַאֿפנָא
 ,לַחְתַה ,לֵהָה 00 טסםומ, 6010716006 . 6. ןעגנַאֿפנָא
 ,ליִחְתִמ טספ1מתסע ?8 רעגנַאֿפנָא
 00 ו(הבדל רבד) ןּוַּכ 60 116 ט. 6. ןסַאפנָא ,ןטסַאפנָא

 ,(דגב) הֵּטַנ טעיק סג (68:/07:01)

 ;םָּמַּפ 00 1800 ;הֹעָר ,לֵכָאֲה טס 1060 . 6. ןעסַאפנָא
 .יַדֵמְל לכָא טס 680 סמס'8 1111 ש. 2 ךיז -- ||

 0 :ףָנִמ .ְךֵלֶכִכ 90 8010 0ו:97 ש. 4 ןעירוקסַאפנָא
 .הָאֹוצ אֵצֹוה ,ויָכָרְצ הֹׂשָע 6

 ;אֵלַמ 00 סעּפצמ, 111| !ׁשֹבָה 60 ץ8ס8 ש. 6. ןקַאֿפנָא
 טס םסניםס . זי. ךוז --|| רֹבָצ 90 סע טע, ק116 טמ
 ,אָרְזָל דַע ַעֹבֶׂש ס16801/ דש191ג 04

 60 1060196 ּ!דָּמַל .ְּדֵנַה 60 9181 ש. 4 ןעװעמרָאֿפנָא
 ,(רבד תושעל) רֶרֹוע

 ְךֹולֶה 00 00146 טמ (64 6 00074000) ש. ת ןרָאֿפנָא

 ."םִע גַהַנְתַה 00 ט86} 9680 ;(בכרב) ברהו

 גהנתה 40 186 026 10ט88)ש ןרָאֿפנָא בָארג ןצעמוא --
 ,סג ןפואב שיא םע

 60 31 טט16מ :לֶבָהִּב םָהָה טס 8008: ש. 6. ןערַאפנָא
 ,(לבה) רַא אֵלֵמ 8901

 .ןעסַאּפנָא = ןעשַאּפנָא

 ,-לֵע קֶבֶא חֹרָו טסס טסיט661 שש 6. ןרעדופנָא
 60 טסםומ 40 עס6 90 006 8 110016 0 4. ןלױֿפנָא

 ,טַעְמ בֹקָר ,בֹקְרִל לֵחָה
 טז. ךיו -||:ַחֵּפִנ 00 8611, עט1/ טק ש. 6. ןשיופנָא

 .ַתֵּמַנְתַה 0 8ט0611, 06 עט1166 טמ

 יקָּבַא טס 111 0 ס0טס/ שנ9ג 4086 ש. 6. ןעילופנָא
 ,(םימ) הֹּלָּד 0 עטצמץע ש 6. ןעפמופנָא
 ,(ןיסושב) ףֵׁשּפַׁשְל לֵחְתַה 80 0614 40 1116 0. 6 ןלַײֿפנָא



 ןרעַײֿפנָא

 ,בֵהָּלַה 90 1ת?!גזמס = 6. ןרעַײֿפנָא
 ;הּבְרַה (ןיֹרָׁשנ לֹּלֶח 90 וטמ18/16 עמטסג {. . ןֿפַײֿפנָא

 ,תֹונֹוה הָּמַר 90 08689, 4666106 (/0.)

 יאָלֵמ 60 8603 :אָלַמ 90 11 6. 6. ןליֿפנָא
 ,"ַּב ֹומּוטְרַחְּב רֵּקַנ סס םס08 89 2 6. ןקִיפנָא
 ,אָלַמ פס 1111 סעסש4 ש. 6. ןעוועקוּפנָא
 ,הָּלֶהְנַה ,הָנָהְנַה 1680618װ/ץ, 61600108 ,/ גנורוֿפנָא

 90 1086/ !הֵּברַה אֵבָה 90 טנֹומַש זגטסם 0 6. ןריֿפנָא

 רֵפָה סס 40061טס} 4ו82ממסומפ !לַהַנ ,גָהָנ 9

 ,ֹותָחָטְבַה
 .ןֵּתְׁשַה 10 ץופ8 ש. 6 ןשיפנָא

 {ס 6 !רֹלָי .אָצֹוה 10 טצומה 1010 ש. 4. ןעידָאלפנָא
 .הֵרֵּפַה ברָל דֹּלֵי עי; 6

 לֵּבְַּב .ְךֵבַמ סס 8816 ש. 4. ןרעטנָאלּפנָא
 ,ןרעדיױלּפנָא = ןעלפַאלּפנָא
 {0 008000/} 1818 20080280 6. 4 ןרעדיױלפנָא

 ,ברקו ףּוע 900 8עק1+ס208 םהצנתק 02 ןעולֿפנָא

 ,-לָא רֵּבַחְו עלֶק סס 910189 סמ 0. 4 ןטכעל
 ןקעלפטנַא == ןקעל

 טֵּבַה 8סס 1004 280 2 ץס;8 סג עג 4. ןעמינָפנַא

 ,םיִּבַר טיִדָנִּב ׁשבִל 60 6106 תסהשווצ ש. 6 ןצלעפנָא
 ,בֹרָל םיִלְּפְלַּפ הֹרָז סס עסמקס; זמטסמ +-. 6. ןרעֿפעֿפנָא
 00 עט9 םש 8 1806 ףטגמסל} 6 ןעטַארפנָא

 .בָר רֶפְסִמְּב ןֹפֶצ ןֹמִט .תֶרֶמְׁשִמְל םיִׂש
 .אָלֵמ 0 81| סזפזמ, 8904 ש. . ןֿפָארֿפנָא
 והֵּבְרַה ַחֹמָׂש פס 1010106 זמטסמ ש. ? ךז ןעַװרֿפנָא

 ,תֹוחָמְׂש ַעֹבָׂש

 טָׁשַה סס 0/088} 006604, 2004 ש. 6 ןעדניורפנָא

 ,(םיאנ םידגבבנ
 ךַיז -| :טַעֶמ אפָק סס 1ץססעס 8 110016 6 6. ןרורֿפנָא

 ,רֹּקִמ ליִלָּב אפק 10 1,6096 1םעסטעג ז. =
 .הָׁשיִרְדּו הָריִקֲח 1םסטֹויע לח גערֿפנָא

 00 1םסט1/ס ש. 6  ןגערֿפנָא

 * .ד 0. 1+5

 60 ט11ת4 8 1018109006 טָאפָאלק ַא ךוו ןגערֿפנָא -- !
 ,ומצע לע חרצ אבה טטסמ(מ 1

 40 םסעקס ש. = ךיז -|| :לֹכָא 80 68 +. 4. ןסערֿפנָא

 ,אָרְוִל רֶע ַעֹבְׂש ס0861/ 0190 1006, 8100 1
 ,(הקשמו ורָּב 00 וםָק} ףעתיא 0. 4. ןפַאצנָא
 00 017016 020801/ זמטסם .?  ך ןעקצַאצנָא

 ,(דלי םע וביבח רבד םע) הֵּבְרַה עֶׁשֲעַּתְׁשִה

 ,םיִדָנְּב תַפיֵלֲח 8010 04 0100808 (2/ |-) א גוצנָא
 ,ומָר 90 מםנמס --ןבעג 4. ת. ןרעהוצנָא
 ,ביִלֲעַמ זָמָר 1091ת08610מ זִָמָר םנתפ 8 שינערעהוצנָא
 ,שונערעהוצנָא == סנרעהוצנָא

 ,םּוטְרָׁש 4/8ו0109/ !הָמיִׁשְר זמםזא ,ץ גנונעכַיײצנָא
 {0 6830 !םֹׁׂשְָר 40 ןזמתעע 6. ןענעכַיײצנָא

 .םָמְרָׁש ,םֹׁשָר

-- 60 - 

 ןךיז = שרה רֹקָח

 ןקוקנָא
 הֹנמ 48 0009 8 0089 תטנמקסע 0. 6 ןליוצנָא

 ,בֹרָל רֹפָס

 40 ותַצַה סס 1201, 869 סת םעס ׁש 6. ןרנִיצנָא
 60 1ת488106 !(רננ קֶלדַה 1086 (6 60004006)

 ;קלױה 90 140106 שש. ? ךיז -|| ;(שיא חורו בֶהְלַה
 ,וְנַרְתַה ,:צקְתִה 10 וצ זמ 2 ק28810ת (/7/.)

 80 יטות0 :ַהֹהֶמ 90 80:6900, 8012/8 0. 6 ןעֶוצנָא

 אָצֹה 40 (נעפוא (0/ 160) !(ףיעש ןְגֹוּכ (6 61000)
 +0 4886 גת, 1100106 !(דתה ילע לש) תיְִמַּתַה

 40 !(חיר יחל) ט'לק בֹפֶכ (20004000496 60 000/)

 60 60106 ֹות ;(הסרומ) ַחֹרֵּפ .ע1{קס4 )6090658( 

 40 80/6008 6.6 ךַי -|| :הָעּודי תעֶל אֹוב ?16

 .ט'ל מ .גֹפֶס סס וממנמס זַחַהָּמִה
 40 00146 ֹוּת 0006 101 רעגעלטכַאנ ףיוא ןעיצנָא --
 ,הלילח בכשמ תעל אוב 1118 108

 40 פנמט86 07 0109 026861 0 ;. ךוז ןעשעיצנָא
 | .הֵּבְרַה ַעׁשֲעַּתְשִה עמוסמ

 ;פָוְרַּב ׁשֵרֶח הֶׂשֲעַמ רָּבִח 00 1086 סמ 2 4. ןעווָאקנָא

 ,(םוס) לֶעְנַה 80 8206 (6/ 2 756)
 ,הָּבְרַה לֶׁשַב 00 0004 זמטסמ 6. ןכָאקנָא
 ,(ריצה) רצק 90 עגסיט 0. 6. ןעסָאקנָא
 0 םסטצ+ טצ 0?סץקֿפ} 90 עסק סמ 0.6. ןעּפַאלנָא

 ,חלַי ף ָנ

 ,יּלַע הָאֹוצ אֵצֹוה 40 8019 סמ (ט00/) ס. 8 ןקַאקנָא
 .םיִקיֵרָח הֹׂשע ,קֹרָה 00 0108 ש 4 ןברַאקנָא
 ,ןָוָה ,לֵכֲאַה סס 1000, תטע8ס ש. 6. ןעמרָאקנָא
 ,ַּורָג ןָפֹואְּב בֹחְּכ 0 80110016 . 6. ןעשטַאוװקנָא
 ץֹהְל סס עע688, 8006026, ץנתסמ +. 6 ןשטעװקנָא

 .הָציִחְל יִדָי לַע ַעֹצִּפ 90 ֹותְוטַעֹס ם} ץנמסמותפ ּוקֹהְּד
 0 סס 66- (ץָק) יֵחֹפִּת 0 84061| 0 ןלעווקנָא

 ,תֹוחְמִׂש ַעֹבְׂש 1124960, םסגנמ יט19מ ןסצ
 .הבָרֲה לֹבָס 60 80116ע זמטסמ ש. ?. ךיז ןלעװקנָא

 .הֹּבְרִה הֶנָק 10 וגטצ, טטע00886 תגטסג . . ןֿפיוקנָא
 40 8ע1166 :בֹרָקְו ְךֹולָה 10 80ץ0ז:08068 ש 4 ןעמוקנֶא

 40 :(הדובעלו םָנְּכִה 90 60600/ (40/0 8600000) !אֹוּב
 לפ: סט 181| 60 8'080 109 ֹודְב הֹלֵּת 0000 סת

 גהָנתֹה 60 086, 1/680 0. 6.||וׁשיִאְל ַעֶנַה ,ׁשיִא לֵרֹונְּב
 ,הםע

 מס || 809 8 קלה רענוולק ַא ןעמוקנָא טעוװ םוא -

 ,ןטק קלה (גישיו לבקי אוה 810211 8080

 40 1168 8 קס150מ זסט|יק בָארג ןעעמוא עמיקנָא --
 ,םנ ןפואב שיא םע גהנתה
 16 וּפ 8214 90 1081:6 רעווש ןָא טמוק הסנרפ וד --
 ,שיאל הסנרפח השק 4100(,

 50 1850000 :דלֶא טֵּבַה 900 1001 80 0 6. ןקוקנָא
 {ס 1008 ט. 166. ךיז --||;בֹׂשָח 00 6008106/ ּ!הָּפַנ ,רֵּקַּב

 סס 1004 80+- !ּוהֲעָר לֶא ׁשיִא רֹקָס 80 6808 0086

 ,-לָא יִּדַמְל טֵּבַה 11010ת17!0 4
 {0 60281006/ 8 םענעגושמ ַא רַאֿפ ןצעמוא ןקוקנָא --
 ,עגושמל שיא בשח ע61804 6



 ןעועטיוקנָא

 1 080006 2686 406 !ןקוקנָא טינ םא ןעק ךוא --

 ,וינפב טיבהל םאומ יננה 8189 03 וזה !
 00 1880ס8 יט1פמ טספ} סז* 6016 6. 2. ןעוװעטיקנָא

 .ַחיִטְּב ַחּומ
 .הָעָדֹוה ,הָרֹוׂשְּב תננמסטמססנמסמ+ תס1106 ,/ גנוגְודנוקנָא

 יַעיִרֹוה ,רֵׂשַּב 00 פממסטתסס, תסווג} ש 6. ןגִידנִיקנָא
 ,רעט98 = לקנָא
 ,יּלֵע לֹבָ .םָׁשָאַה 00 800086, 018100 ׁש. 6. ןגָאלקנָא
 ,הָנָלְּבֶה ,הָמָׁשֲאַה 80088010ת, 0286 ,/ עגַאלקנָא

 ,ךוז ןעשטָאפָאלכנָא = ךִיז ןעשטָאפָאלקנָא
 00 1104 6. 6. ||:קֹפָּד 60 1:00040 עמ ש. 6 ןפַאלקנָא

 ,תֹוּכַה

 סס םיוטס 8 ץסו8סמ 2 1101: רענווב וד ןפַאלקנָא --

 ,שיאל תומולהמ ןתנ
 10 200ט1001806 !ףֹפָא 60 4280/0/ 0. 6. ןבַײלקנָא

 ,(ףסכ) ףֹסֶא (20746:/)

 ,ׁשֵּבְלַה 90 610186 0. 6. ןדנילקנָא

 .(קבדננ רֵּבַח ,-לֶא קֵּבְרַה טס 8896, 8910 ש. 6. ןעֶיולקנָא
 ,ןֹומֲעַּפַּב לֶצְלַע 60 ץ1ג9 16 2611 2. 4 ןעגנולקנָא

 ;(קבדג) רֵּבַח .קֵּבְרַה עס 8806, 80101 0. 6. ןפעלקנָא

 .קָבָּדִה 60 80108 ש ?* ְךִיז -- ||

 ,-לֵע רׁשק 40 116 סמ שש. 6, ןֿפִינקנָא
 ,=5 םֹכָר .רָּתִמַּכ סס טג9000 0. 6. ןעלפענקנָא
 ,טסגנַא = טסקנַא ,סקנַא

 ,שונעגָאלשַאבטמגנַא = שינעגָאלשַאבטסקנַא
 .ןגעקטנַא = ןגעקנַא

 השירדכ) תֹולֵאְׁש לָׁש הָמיִׁשְר ןטס8910ממ81/6 ,/ עטעקנַא

 .(ןינע לע הריקחו
 ,תיִבֲח 868, טפגעס1 :ןִגע 8מסמסו (2/.פ -) זש רעקנַא

 ,םַחַי יהְבָרֵק 2018010מ ?8 רעקנָא

 ,ןְגעֶה דֵרֹוה .ןֵּגֵע 0 8תס0םסז 0. 6. ןרעקנַא

 זס 60ת06עמ :ףֹרָנ ,אָמאֵט 00 810060 0. 6 ןרעקנַא

 ?ס יג 7. ךיז --|| :-ל בֹורָק היָה 90 06 1618066 זַעָֹנ
 .-ָל בֹורְק היָה ,-ל ַעֹנָנ םגטס 8 16121104 0

 לּמַע 10 םוםעסמ 6. ןלָאמכָארקנָא ,ןעילַאמכָארקנָא
 ןְליִמעַב הׂשָע

 ,םֹרָׂש ,טֹרָמ 9ס 801800מ 6. 6. ןצַארקנָא
 ינֵׂשַה 90 םס0 0800מ, םס9 8 0140 03 0. 6 ןגורקנָא

 ,ײָּב ׂשֹפֶּת ווֹהָא ,ףֹסָח
 ,לּולֲע ,הָמֹונ ,לַּבקְל ַחֹונ 8ט866041016 00//. גֹוטִיַירקנָא

 ,(הלחמל דוחיב)

 6616 סעש 01 4086 דסםס .2/ע- ךידלַסמ תקנָא

 64401 1866, ץסטע סיצ 18 ות ט81ת! (0

 סענפועסי 0/ 0 6060 01י8 10 70610י )00602/025 

 ,(םהישונל לנר יטשופ לש תינציל הבושע) !ְךֶתָקֲעַצ אוָׁשַל

 בֹרְפ ףֹמָא 90 210488 טצ עסטטסזעצ שש 6. ןעװעבַארנָא!

 .קָׁשעֶּב
 ןעוועבַארנָא =ןבױרנָא
 ש. ז- ךַיז - || :םָׁש אֹרְק ,אֹרָק 90 0811 םפזג6 ש. 6. ןֿפורנָא

 ןציוװשנָא -- 67 ==

 :הֹנָע 00 8ת8טטס :אָרּקִה 90 6 6811604 006 0

 ,(הלחמ) רֹזֲח פס עססוטע !רֹמָא 0ס 887

 קֵּתְעַה טסס זמסטס סו טצ!מ םספע 10 ש. 6. ןקורנָא
 40 סנפילט 4681, ש. ז. ךַז - | :-לָא בֵרָקַה ,לָא ׁשֵּנַ

 .-לֵע אֹוּב ,ׁשֹגָנ ,בֵרֵקְתַה םץץניס861 60106 טץעסמ

 {ס עט1| סס'8 286 סטס/ 0ת8'0 לטוה סָאד ןקורנָא --

 ,יתעבנמב ויניע תֶא הטב 8

 40 ודֹרְָג 10 81806 !ףׁשֶפַׁש ,ְךֵּכַה ס עטס ש. 6. ןבַײרגָא
 ,(התילא) תַּצַה ,קָלְדַה 1166 64 0040//)

 40 םוטס 2 867016 800101290: עדרָאמ ַא ןבַײרנָא --
 ,-לט ווב לש ןותק ךפש

 תּורְׁשקְתַה 601148100 ;הָיְנּנק פני8ת861066 ? רֵוָיֹרנֶא

 ,(תואמרב רבד תושעל)

 {0 1810 :הַּבְרַה רֵּבַּד 00 8211: זמטסם ש 2. ןדוֹרגֶא

 00 100196, ות- ש. 6.ן|ֹויִּב יִפֹּד ןֹתָנ ,-ָּב רֵּבַּד 111

 00 811 ש.. ְךִיִז -- || :(רבד תושעל) תַסָה ,רֵרֹוע 6
 יהָיְנּונְק הֹׂשָע 00 866 6006 !יַּדַמְל רֵּבַּד סמסט4

 ,רָרֹועֶמ 1001061, 108019490/ לו רעֹדִיורנָא

 ;ןְׁשֶעֶב אֵלֵמ 00 111 ישנלמ 810026 ש. 6. ןרעכִיַורנָא
 ,(היגיס) קָלְדַה 90 119:40 (6 6400

 40 וַעֹרְקִל לֵחָה 900 2684 90 168 ש. 6. 8 ןסַײרנָא

 40 ;(םיחופ) טקָל ףֹטָק ם1טסא) 048080/ 0106//,( י8)

 .(הסרומ) ַהֹרָּפ סס ע1טסמ (06280688) !הֹבָצ םוטס}1
 90 569 סת !תַסֶה 00 180106, 148008206 0 4. ןצִיַורנָא

 {0 10886 דמטסמ ש. 7- ךיז || ;(בלכ) הָרָג (6 004)

 ,הָּבְרַה הָרָגְתַה
 600 סס !ןֹוּכִה 00 06 ץנסץ2ע64 ש. ?. ךךוז ןטכִירנָא
 .עּובָק היָה 11נמ 0 6

 ,ײלָא לֹונ 60 ץטמ גם, 1106 ות 0 4 ןענורנָא
 ,רָּיַצ ,םֹׁשָר 00 846108 ש. 6. ןעװעסורנָא
 יעְנָנ 90 90368 ש 6 ןרְורנֶא

 ,רֶמְמַה 0 עפות 6. 4 ןענעגערנָא
 90 ס0טת?, :בֵׂשָה 90 1ס06408 6 6. ןענעכערנָא

 60 0686 ןמ :רֹפָכ יהֹנָמ םטנממסז,/ סםטנ 6
 ,ןֹוּבְׁשֶחְב הָּמַה 260ע00109!

 .ףלָק 60 ץס61 ;דֹרָנ סס 8סע8עס 0. 6. ןבָאשנָא
 ,הֵּבְרַה טֵמֹוׁש 90 ע81016 זמטסמ 6. ?* ְךִיֹו ןעַײטַאשנָא

 00 869 ּוקָּפְסַהיִיִבָה 90 םעסס106 שש 6. ןֿפַאשנָא
 .נֵּׁשַה ץץעססטנס

 ,הָּבְרַה רֹבָצ 00 2נמפמפ 200ט1001806 6. 6. ןרַאשנָא

 ,זַחְׁשַה ,דָּדַה סס טמ2ניקסת, טסם69 6. ש ןֿפרַאשנָא
 ;=5 ףָמָׁש טוטנתגנמומפ 90, 408118 10 ,/ גנומוו ׁשנָא

 .ףֶמָּׁשַה יֵדָי לַע ץֵּבִקְתִהָׁש הַמ 1ע8טצ

 םֹרָז ףֹמָׁש 00 םסוס ותם 8086 ות שש 4. ןעמִיושנָא

 ,בָר רָּפֶסִמְב אֹוּב 60 ססנגס ומ 8680 תטתמ 0618 } "לא
 {0 860014016, 028680 ןמטסמ 0. 6 ןעלדנוװשנָא

 ,הַּבְרַה הָּמַר ,תֹונֹוה
 ךיז -| :עוָה סס םטטס8?, ץסעמץנעס ש. 6. ןציװשנָא

 50 רטסי; 2810 06 18018066 סג רטס116 04 7
 .לֵּמִעְתַה יִּדָרְּפ תַדֹובע דֹבֶע
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 ןלעװשנָא

 ַחֹפִּת ,הֹבָצ 90 8טטס1} ש. . ןלעװשנָא
 .לֵעְנַה סס 8806 ש. 6. ןפוׂשנָא

 ,תֹובֹוחְּב ַעֹקְֶׁש 0 טמ 1מ9ס 66008 ש. ?. יז ןגודלושנָא

 ."יִנְַאְּב ׁשחָל 90 יטמופמסע ׁש. 6. ןעקׂשושנָא
 .ןעטמעשנָא = ןטחהָשנָא

 ,תַחַּת ,-םֹוקְמִּב 1086086 01 קויסע  טָאטשנָא
 ,רֶסֹומ 1מ8ולטו10ת (27 | -) / טלַאטשנָא
 ;המָטְצֲאְּב (לזיבו הֶּפַצ 60 8000 ש 6. ןעװעלָאטשנָא

 ,הֵׁשקַה 90 889660 (7/0)
 !אָלַמ .ׁשפָּכ 40 8008)} 111 עט 6. ןֿפָאטשנָא

 .ונְמִב אֵּלַמ .הָּבְרַה לכָא 0 680 זמטסמ ש. =
 60 064ט086/ 0076 שש10ג 4056 עט. 4. ןֿבױטשנָא

 ,קֶבֶאְב הֵּמַּכ .קּבַ
 ךיז -|| :-לֶא ףֹהְּד 0 ץטפמ 2880486 ע 4. ןסױטשנָא

 ;-לֶא ףֵחָּדִה .ףֶנָנַה 00 09 קט5800 22810850 ע. +.
 .הָדיִחַה רֹתָּפ אֹצְמ 40 8088 (/79.)

 ןפָאטשנָא = ןפוטשנָא

 רֹפֵּת .אָלַפ 0 ם800מ, ק16006 6 6. ןעװעקוטשנָא
 ."לע יאְלְט

 ?0ס 80940 טק !יִּב רֵצָּפַה 0 10818/ סת ש. 4. ןַײטשנָא

 00 86 600100801016 רטוות :ילַע םוק 06

 ש. זי ךיז --|| :ֹודֹובְכ יִפְל היה .הֹאָנ האֵי סמס'8 618:ם107

 ,הָּבְרַה דמֲע 60 8980 1026

 מס 0028106168 16 8610ש ןָא טינ םוא טוומש םָאד --

 .דובכה תותיחפל תאז ופ בשוח אוה 218 018ם1097
 יַחָרְמַה 60 סז016 8 80סת0ג ש 4. ןעקניטשנָא
 בבוּתשה .ללֹוהתה 60 1:0110 עגטסמ .?  ךִיו ןֿפיטשנָא

 | .הָּבְרַה

 וס ?םַיט86 ס/* 8010/ !רֹקְּד 00 ץנוסע ש 6. ןכעטשנָא

 ,('דכו םיחרפ) טֵחַמּב קֵּבַּד ,-לָא רֹפָּת טס 861900 60 :בֹחְּת ות

 26800/6 !םיִנָּפ 1016, 21, 8091900406 תש לעטשנָא

 .הָמְרָע 0116 :הָעּונְּת
 00 891146 תמ 80110006, 288- לעטשנָא ןַא ןכַאמ --

 .ולאכ םינפ דמעה פטזגס 80 2ו/
 8ץטמס1מ?זמסתס ;הָמיִׂש ט180104 ,ןקג90187 / גנולעטשנָא

 (הרשמלנ יּונִמ

 ;הָּבְרַה דַמָעַה 60 ע1806 סז ץט9 זמהתצ ט. 6. ןלעטשנָא
 ׁשמָל 60 118 (9'006 08/:6) !הַּנַמ .רֵקָפַה 60 2קמסס6

 00 :(הבור) ןִנֹוּכ 00 םס1מ?} 10761 (6 60) וויָניֵע

 00 284006 סי 288ט180 ׁש. = ךיז -- || :רָרֹוע 16
 ,ּולֲאְּכ םיִנָּפ דֵמֲעַה םמ 811

 .לעטשנָא =:ץל סט3100ת, 381100ט1ת רעלעטשנָא

 .םֹהָח 10 8ו8זמק ט. 6. ןעלפמעטשנָא
 46- :;ןּונָה .בּוׁשְח ,דֶּבְכִנ עס8װס098016 60/). גירנעטשנָא

 ;תּוביִׁשֲה 16800008011167+ / טַײק --|| :יִסּומִנ 604
 ,תּויְסּוּמִנ 6606869+

 11600102, 008- :הֶביֵחְּת 80101148 / גנוקעטשנָא

 .חַקְּבַדְחִמ הָלֲחַמ ּיהָלֲחַמ תַקְּבְרַה 980
 זס עט סמ (9//קסויפ) !בֹהָּת 60 81101 ש. 6. ןקעטשנָא

 80 101606 ;(וילגר לע םילדנס) םיִׂש

 די -|

 = ָא*

= 068 == 

 | :-םֹותְלחַמ קֵּבְרַה

 ןעװערונשנָא

 טס 00 10100000, 62408 (6 645 ש. ז- ךיז -|
 .תַקַּבַּדְחִמ הָלֲחַמ ֹלַה {6086)

 .קֵּבַּדְתַמ ססמלּפש1סוג8 00. גידנקעטשנָא

 ,ַחֵכֹוה ,רֵּמַי סס עסקעססס 6. 6. ןֿפָארטשנָא
 ,תּוצָּמַאְתִח ּוהְצְרְמַה 86/81מ, 6110: / גנוגנערטשנָא
 שי ?. ךיו -|| :ץֶּמִא 00 86עפג4 ש 6. ןעגנערטשנָא
 ,ץֵמַאְתִה 801818 06 6461 1

 00 ץגםסמע םומ :ףֹטק ,ׁשלָּת 0 ט1ט61 . 4.ןעֿפישטשנָא
 .םבִצ וץֹחְל

 ,ןיכס) םֹגֶּפ סס ת0108 ןעברעשטשנָא
 ,-- 806 זמסממטסעי8 01 ..; -.1מס זמסת 01 . 2/ "ישנַא

 .י-יֵבׁשות (מס 46ת120ם8 0... ניֵרְבַח
 למ {ס 1111 ג"לע.הֹרָו 10 םונסש טקסמ 9.6. ןטישנָא
 0 061 :ףֶלַקָל ּלֵחֶה 0 0681 00 קס61 . 6. ןלְיַישנָא

 .ֹויַד ףלֵה סמסוג4י
 {116 זמסמ 01 9806 8680 27 חלודגַה תסֶנְּכ ישנַא

 טז מס סיט /:64886001((  ס} /01018/4 800102י8 0020

(1670216 /8600006 426} -=. 
 .שיא ,ז ,םיִׁשְנֲא
 ,ׁשֹבֲעַל לַחֶה 0 סג 90 100018 2 א ןעלמִישנָא

 00 8044 טמ 86- :!"ִּב ַחֵלַׁש סס 864 6. ןקיׂשנֶא
 .רָחֵּמַּב ַחֵּלַׁש סע6117

  םט188006 !ןֹוסָא .הָרָצ .עגֶּפ תג1810/0ט06 8 ׁשִינעקִישנָא

 .זיִנָרַמ רֶבָּד ,דירְטַמ רָבָּד
 "סוגע 1116008," 161/ס0 06110698 2/. ונמולש ישנַא

 .תַחַא הָעְד יֵלֲעַּב
 ךיז =|| ;רֵּכְׁשַה ,רֵּבִׁש 00 ת1846 4זטתמע עט 6 ןֹרֹוּכְשִנָא

 .רֵּכַּתְׁשֶה סס 469 סזטמע . וי

 ,הָקיִפְּד ,הָאָּכַה 8סע111מ0) 80101:6 זמ גָאלׂשנָא

 קֶּדַה 0 1880ס4 סמ והַּכַה ס 891166 ש. ש ןגָאלשנָא

 ׁש. ז. ךֶיז -|:עַצה טס 0161 :אֵּלַמ 90 1111 ;(םירמסמב)
 00 0110/ סמס'8 !יִּב ףֵגַנְתָה וס 89:166 06
 ,רֶבָד הָזיִאְל בֶּדנְתַה 86ניטס8

 .הֵּבְרַה ןׁׂשֵי 00 81660 תמטסם שי 4 ךיז ןפָאלשנָא

 0 םסםק טק טצ !םעסוותפ . 6 ןרעדַײלשנָא
 .הָכָלְׁשַה יִדָי לע רֹבֶצ

 וָחְׁשַה 0 יטמס9 ש. 6. 'ןֿפַײלשנָא
 .-לע רׂשֹק 90 006 סמ ש. 6. ןֿפַײלשנָא
 60 ש. זי. ךיז -|:רֵּבַח .ַחֵּפַס 80 ןסומ ש. 6. ןסילשנָא
 ,רֵּבַחְתִה ,קֹבָד יֵחָפְּטִה {ס}ות , 800804 1

 ,בֹרָל אֵבָה 90 טעות זמטסג 6 6 ןפעלשנָא
 קֵּבִד סס ןסוגמ םצ ?סע2ומש, 0616 2 6. ןרִימשנָא

 .םָחָלַה .לָנְרַבְּב לָזְרַּב
 .םיִמֹוׁשְּב רֵּמַי 00 טמנק ש. 2 ןסַײמשנָא
 90 8סעפיש} :ַתֹׂשָמ .ַחֹרְמ טס 8זמס8/ ש. 6. ןרִימשִנָא

 ,םֹויְדָה רָפֹוטְּכ בֹהָּכ טס 8סע10016 זַעּורְּנ בֶתֶּכ םֹוְּב

 0 ט. =. ךַז--|:ַהיִרָה 90 8161 ע 6 ןקעמשנָא

 ,טקעמשעגנָא ,ז ּוהֵּבְרַה ַחיִרָה 881611 תמטסמ

 {ס 8890 10, 1806 סי 8638 ש. 6. ןעװערונשנָא

 ,-לַע רֵׂשֲה סת
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 ןרַײנשנָא

 10 !ְךֹתָהַּל לֵהֶה 0 2688 90 סט9 ש (. ןדַײנשנָא
 00 סט6 סתסטמג !ְךֹוּתְחְּב ןֵּמַפ תנפזא סצ סט?פם

 יִּדַמְל ּךֹחֶח
 .גָּלְׁשַה סס 8םםסשש 0 ח. ןעװנשנָא

 (תחסשמ) אֵלֵמ 10 111 טופמ 8ם3סס} ש 6 ןצַײנשנָא

 .ףַאָה ריִרְּב
 ,תֹוּנַמְק תֹוכיִתֲחַּל ְךֹתָה 00 סגסע ש 4 ןעװעקטעשנָא
 וס 818ט8:מ0ס1} 111 (64 6 006004:/) ט. 6. ןטכעשנָא

 ,בֹרָל םֹחָׁש

 ?0 ףזפהש 1מ !:בֹאְׁש 0 ףנ8ש (000/0 ש  ןֿפעשנָא
 (הור) ףֹאָׁש (60)

 יווָּג טסס 8מסהע 0 6. ןרעשנָא
 +ס זַעקַבל לַחֶה 0 טסםֹומ 90 8219 ט 6. ןטלַאפשנָא
 60 טס8םומ ש ז. ךיז -||:טַעְמ ַעֵּקַּב 8110 4 6
 יַעֵקְּבִהְל לֵחָה 00 86

 .שונערַאפשנָא = רַאפשנָא

 טס0 1680 !ְךֹמִּת ,ְךֹמֶמ 90 טטמץסניפ ש. 6. 8 ןרַאֿפשנָא
 ןַעָׁשִה 900 ןספג סם ש 2. ךַז--|:ַעָנַה 6016 0
 ,יֵלַע ְךֹמָס
 עס 469 90 96 161000086 טלעוו קע ןוא ןרַאּפשנָא --

 ,ץראה תוצקל עגה 8108 013 086 לטס4
 ,וחור הרצק 6 18 1ז0008116ת9 ןָא םוא מרַאּפש םע --

 1610086 :ןַעְׁשִמ םטממסע6 ץצספ ת ש'ינערַאפשנָא

 םֶלְקִמ ,הָמֲחַמ
 ,ליִלְס לַע ְךֹרָּכ 0 8עסס} ש. 6. ןעילופשנָא
 טֶּבַה 60 1008 ֹות 80 תמועעסע ש ?- ךיז ןעלנופשנָא

 ,הָאְרַּמַּב
 קרי 0 8ץנפ ט 4 ןעַײּפשנָא

 10 קנז ות 8 מס180ת'8 םינפ ןוא ןצעמוא ןעַײּפשנָא --
 60 4087180 4 ץסעפסמ (/3}.) :שיא ינפב קרי 6
 .  ,ול געל ,שיאב לולז

 ְךיֶמְּב רֵּבַח 90 ץֹומ שש 6. ןעיליּפשנָא
 לֵחָה 90 טסשֹוװ 90 ךק1גצ (6 00006) ט. ןלופשנָא

 וס תפלס סםסטעמ 01 ץ|ג} ש. ז- ךיז -||יקֲחַׂשְל
 .יּבַמְל קֵחַׂש ס?* 8מסצש
 ןושארה היה 40 1086 8 08/6 טרָאק ַא ןלוּפשנָא --
 -- ,םיפלקה קוחשב

 | ,ןעילוּפשנָא = ןעוועקלופשנָא
 ?ס :תֹוָמָל לַחָה 60 068ת ?ס םפקֹומ +. 6. ןענוּפשנָא

 .יַּדִמְל הוָמ 60 פָקֹומ סם0080 !-לע הֹיֶמ 8קֹוב סת
 .ןעוועקיּפנָא = ןעוועקופשנָא

 ,הָּזַה 0 8ץנ'101:16 0. 6 ןעלקנורפשנָא
 .וַּתַה 00 8ק1888 !הֶּזַה 90 פקנידמ1:16 6. 6. 4. ןצִירּפשנָא

 ,גָרֹבְּב רֹנֶס 60 8סעסשס סמ ש. 6 ןֿפױרשנָא
 .בֹהָּב טס טשץ196 ש. 6. ןבַײרשנָא
 60 ש. ז-. ךױ--||:דָּב רעֶנ פס 80016 0  ןעַײרשנָא

 .הֵּבְרַה קֹעָצ סעש סו טפיס} 68006ג
 .םִיַא .דָחְּפַה סס 1:181968 ש. 6. ןקערשנָא
 לעַּב 180480106 ץסעֿפסמ :ׁשיִא עסע80ת ,/ עבָאסַא

 ,םיִנָּפ תֵרְדַה

 ןרסַא --- 69 ==

 606 6. || ; - טעס2101064} 161014660 060. רֹוסָא

 !הָליִלֲה 10, 1!
 606 101016! !ןַײז רומ לָאז רוסא ,!רומ רוטא ,!רוסא זַא --
 !יל ,הלילח !הלילח
 -נביוא יד טָאטשנַא גיטַאפשנ רעלוש טנָאז רוסָא --
 א (עגידנעייטש

 .= ץעסתוט1|וסמ (2/. םירּוטֶא) 28 רוסֶא

 610101006ת 28 קסצ/} 604 101- 406 ריזֲח רוסָא
 ! הלילח 116 !

 . = ץנ180מסיפ 21 םִירּוסַא
 ,-15 18 10ע016660 80 1811 ק/י כד רֹוסָא
 ,-118401216668 10 מהטס ץווָצ! 2/ש-. םֹחָרל רוסֶא
 0101 26810מ/ 6600 21088 ץסט}! 406 אֹתֹוסַא

 ,(שטעתמ םדאל) !הָאּופְרִל ( 4040: 16 0116 8106021000)

 ,חֶרֶוִמ 6886 ג טסָא
 ;רֶהָנָנ ,ריִהָו 6810101, 08400008 46/. ענשוָארָאטסָא

 ,תּוריֵהְז 68ע61ט168} 0804108 ,/ טַײק -- ||
 ,םיִרּוסֲא תיִֵּב ק:1מסמ (27 ן -) גָארטסַא
 ,רּומָא קע180261/ (21 סע -- ) זמ קיגגָארטסָא
 ,ןֵבֹוּת 880:080זמסז (2/ ןע - ) זמ םָאנָארטסַא

 ,הָנּובְּת 880:סמסזמ} ,/' עימָאנָארטסַא
 ,תֹועְמ רַטְׁש ט8ת/-8040 ,/ עיצַאנגוסַא
 ,הָּנַמ ,בֵצְקַה 00 28812ת, 81109 6. 6. ןריכגיסַא
 (םס 10880ת68 (6000000/ 4/6000/2 860/) 42/. םיִוסֶא

 ,(לארשיכ םינפל) םיִיָּסֶאָה תֶגֶלְפֶמ
 ,תֹולָלֹוּבְתִהַה תַעיִׁשְּב קיִוֲחַמ 88811011810ע זמ רעטַאלומוסַא
 ,תּולְלֹוּבְהִה 8881101184108 / עיצַאלומוסַא

 .הָנְבָל לָׁש 88װ/סמ 66. עֹוָאנִיסָא
 ,הנבל 88/6ת-006 םיוב רעװָאנופָא --

 ,דֵעֹור .הָנְבִל 88ע, 88װ6ת-4166 ,ן ענִיסָא
 ,אתוסַא == םִיסַא

 ,ףֶרֹח ,ףיִסָא םוגלטמנמ , 1811 זע ןעיסָא

 88801801ץ. 286םס/ו82) (2/. תופיסַא) / הפיסַא

 ,הָפֵסֲא . } =- 1669109

 .תּומ 0 416 6 . ןרעו רכסַא

 : .עילמַאי = עילסַא
 יִדְמִכ ,-8טממס!+ (2/ תֹוּתכַמסַא) ץ אּתכַמסַא

 | ,דֹימְי 1008081108 /' עינַאװַָאנסָא

 81101146 ;שאר בֵׁשֹוי 8880880/ (2/ ס -) זת רעסעסַא

 | ,ןֹויָלֶע דיִקָפ
 ,(שאה ןמ) תּויְרֲחַא גמטטע2ת06 ./ עיצנַארוקעסַא

 8010ת42 0058 166908 סמ 6086 ./ עמָאקסַא

 ,םִיַּנִׁש תּוהק
 "כומ0 +גס 1080 086נותש 986 ?מ נַח"ֹורסֶא

 ,נַחַה רַהַאְלָׁש םֹוּיַה ,- 8180 427 8190 2 8029

 ,רֵמֲא 00 ענס11019 6. 4 ןרֿפַא

 ןוֿפ יטָאלרֲאק ןָאר" ןיא .45 0457 רעטנוא ןרעשַאנ ייב (א

 םָאװ רעה ןיימ ָא) 00 51 עשילגנע סָאד רַאֿפ טמוק רעליש

 ,רו| ס א יו טעדערעגסיוא טיעוו



 הּכלמה-רַּתסֶא

 .- (טססת תפומסע ,/ הֹּכלַמה"רּתסֶא
 .רֵּתְמֶא חיִנֲעַּת 1םס 1880 01 ע86םסע זמ תינעּת-רּתסֶא
 .816תסט4;מ יִּפ לַע ףַא = 600-. פ"עא
 .ץס9, 8611 ןֵכ יִּפ לַע ףַא = 8000 כ'פעא

 יי
 טיי

= 
= 

 .ןַאלּפָארע==יַאלּפָארעַא
 יהָאְלָה 04? 060 פא
1 

 .קספ ,לרח ,רוע חיח אל 40 06 014 פָא ןייז---
 .לטּב ךורשה 1מס 1080 18 01? פא ןיא ךודיש רעד--

 .ןִמ ,"מ .הָאָלָה 084, םיטםצ , 1עסצמ 6. . פָא

 ,ףייא = ףָא

 .ףיק 8עס (2/. | -) זע ףַא

 ,זא ֹודָיְּב חֶלֹכְי היִה 60 84010 (400 ש. תם ןרערָאֿפַא

 ןא 1 68809 84420160 ןרעדָאֿפַא םוג ןעק ךוא --
 ,יתלביב

 0468 2ע689ג8 ש. מ. ןעמעטָאפָא

 ,שיִאָל ַחּור בוש

 .אֹרָק ןֵמְזַה 60 8004 1סע ש. 4 ןטכַאֿפָא
 ,(הרקי ןבא) םֵׁשָל סק81 ( 27. | = ) זמ לַאפָא

 .(םילורש ילבנ לֹנֲע ליֵעְמ עסטמס 01084 ,/ עשטנַאפַא
 ,רימד-לטצ ב == םוסָאּפָא

 .ץֶבֶׁש 2טסץ1סצ+7 ,/ עיצקעלּפָאפַא

 ,ׁשֹרֲחַּל הֵּלַּכ 60 8תוצמ ץ10ט82108 ש 6 ןרעקַאפָא
 ,(םידימלתל) הֶביִתְכִל אָמְנּוד ססטצ-8110 (21. | = ) זמ רָאֿפַא
 .הָנֹוכְמ פ/ץװ2:סט8 (2/.| =) זמ סַארַאפַא

 90 ורֹמָּנהֹׂשֲע 00 40, םסנ1סעזמ ש. 6. ןסעברַאפָא
 90 0168 ןֹוּתְכאַלְמ הֵלַּכ 1108 סתס'8 ששסעץא
 ֹוּתְכאֵלְמִּב (בוח) םֵּלָׁש (6 0600) טצ יטסזאומק

 8סמפ89ס17 600 || ;דֶרְפַנ ,לָּדְבִנ 8סק8ע10 6600. סרַאפַא
 ,הָּדְּצַה :ץּוחְמ ,ץוח 280 ;רּוחְל

 ךיז -| :-ִּב ןִיִנעֶתַה 90 1846 טע ש. 6  ןעמענרָאֿפַא
 ,ֹומְצַע לַע לֵּבַה 80 טטמ061:0826 0. 7*

 90 11תו8מ 086מ3ת0 !ץֹהָר 00 2206 ט. 6. ןדרָאבּפָא
 ;ףֶּדַנ ףֵרָח 00 80086, 166116 (70) !ץֹהְרִל רֹמְנ

 ,ֹרָׂשּב תֶא ץֹהָר 90 080מ6 0208011 יו. זי ךַיז = ||
 ,תֹופָאל הָּלַּכירמְּג ס 1118 22/0ת8 שש. 6 ןקַאבפָא
 ,הָיָלְבִל דַע ׁשֵּמַּתְׁשִה 00 יטספ2 סט? ש. 6. ןערַאבּפָא

 .תֶׁשָרְבִמְב הֵַּנ 6ס םעטפמ 04 ט.6.ןטשרַאבּפָא
 80 1603116,00114 :הֹנָּב 90 20116 ש. 6. ןעיֹובּפָא

 ;תֹונְבָל חַַּּכ 90 1118 טט1101מ4 !ׁשֶרֶחִמ הֹנָּב 2תסוש
 ,ַחֹרָּב ,םּונ 60 14846 0ת8'0 680806 (70.)

 90 ?1ת/פג ןעסתומק וץַהַּנ 00 104 ע. 6. ןעלגובּפָא

 .ץֵהַנְל הֶּלַּכ
 :הֶּדֶּצַה הָּטַה 90 0680 28106 ע. 6. ןגיובּפָא

 ,רֶׁשֹיַה 8914184068

 40 ע611006 :ףֵלֲחַה 00 088086 ש. 6. ןסַײבֿפָא
 ,הָדֹובֲעַּב ׁשיִא םֹוקְמ

 ויָנָׁשְּב תֹרְּב .ְךֶׁשָנ טס 0106 04 ט. 6. ןסַײבּפָא

 0ס 1660ט06/

 ֹוס

 חקל

 ,84016 שילגנע ןוֿפ !א

 ןטְנּפָא -- 10 =

 ,ַהֵּתַּפ .רֵּתַה 0 טמס180 טגמ0וס ט 6. ןדניבפָא

 ,בֵּׁשַה יִתְּפַה סס טןסש 04  ש. 6. ןוָאלבּפָא
 60 עץסש0/6 8 טֹרֶא םעד םענַײא ןוָאלבּפָא (/20.) --

 ,ראמ שיא דבכ 6280
 60 :(םינבלנ לֵהַּכ 60 םוטס (7:060) ש 6. ןעולבּפֶא

 ,תֶלֵבְּת עַבָצִּב ַעֹבָצ 6ץצס 68:1-06
 ,םָעּוה 10 3866 6. ח. ןרוקַאילבּפָא
 .ןריקַאילבּפָא = ןעוועקטילבּפָא
 ,ַחֹרְּפִמ לֹדֶה 900 606886 ט100זמ1מ2 2 0 ןעולבּפָא
 .קֹרְּבִמ לֹדֶה 90 00886 1ו8?סתֹומַש ש. א. ןצילבפָא
 ס0 ממש עס ש. 7. ךיז -|| :ׁשֵּקַּב {ס 858 ט. 6 ןסעבפָא
 10 884 ץסנומ18810מ ;רֶמָּפִהְל ׁשֵּקַב 0660 ,0
 ,תּוׁשְר ׁשֵקַּב
 ,בישהל שקב 40 284 90 עס?9טעמ קורוצ ןטעבּפָא --

 00 881 90 06 16116ט66 גָאט ַא ףױא ךיז ןטעכּפָא --

 ,דחא םויפ שפה שקב 106 84 4849
 הֵּלַּכ 00 8מ18מ 108/תק 886 0664 ש 6. ?ןסעבפָא

 00 8118486) 002 (/00) ש. ם.||:הָטֶּמַה תֶא רֶּדַמַל

 ,הָיְנּונְק הׂשֲע 6

 ְךֵרֶבֶל רֹמָנ 10 !ומוממ 8םצ!םפ 2800 ע 4 ןשטנעבפָא
 ,ןֹוזָּמַה תַכְרַּב

 ,ןטשרַאבּפָא = ןטשרעבפָא

 00 11תו8מ 0880'1/ת0 !:הלָצ סס 10889 0. 4. ןטָארבּפָא
 ,הֵּלְצִל הֶּלַּכ

 60 יטעס 011 ;לע ןִגָה 90 061600 ש. 64. ןעינָארבּפָא

 ,דגָנ ןֵגָה
 ,"מ רָבֶׁש םעס81100 011 ? ְךָארבּפָא

 הֵּזַה 600 068080069+ (100/ 0040) ט. 4. ןעקסִירבפָא

 ,"ֵּלֵע (שפר)

 00 0010 :(רשב) קֹלֶש 90 80814 ש. 6. ןעֶורבְפָא
 :ףֶרָּׂשַה ,קלֶׁש 00 06 8081066 . ז- ךיז -|| :ַחַּתַר
 ׁשיִאְל היֵה 900 םגטס 2 0864 סא00116206 (7/0.)

 ,עֶר ןֹויָשנ
 00 ןם?סזװטמפ !-ִמ רֹבָׁש 0 0168 011 0. 6 ןכערבפָא

 .איִקָה 80 טסזמ19 סט1 ּוקְסֶּפַה ,לֹדָח

 ,בֵׁשָה 0 טענות 0800, עס?טײמ ש. 6. ןעננערבפָא
 40 :ףֶרָּׂשַה ףֹרָׂש ס טטעמ 60ש|ת ש. 6 4 ןענערבפָא

 לַע ֹוׁשּוכְר דֹבֶא 1086 8'026 ץעסקסעפש סֶע 6

 ,ׁשֵאָה יִדָי
 ש,ז- ךיז -|| :רֹרָּפ 0 סעטנוגמ16 013 ש. 6. ןעלקערבּפָא

 ,רֵרֹוּפְתִה 80 06 סץטזמ 0160 4

 60. שיטָאג --|| ;ליִלֶא 1401 (טז רעטעג - ) זמ טָאג ,פָא
 ,יִליֵלֲא 1001860עס0ט8

 זס 8מהטס ש ז= ְךיז -|| :ַחֵּלָנ סס 8מםטס ט. 6. ןלָאגּפָא

 ,הָריִכְמ 8816 ;הָאיִצְי ,הָכיֵלֲה םס1זנ8 011 זו גנַאגּפָא

 810ק8) 0180- ?הָקיִצְי ,הָכיִפְׁש עטסטעומש 011 זו סָאנּפָא

 1 ,םיִבָפֹוׁש ט85

 ,רֹוזֲאָה הֵתַּמ 00 טמ8ו/8 ש. 6. ןעלטיַאנּפָא
 ,(השאפ ַחֵלַׁש ,ׁשֵרָּג 00 61ט0ע06 0. 6 ןֹסְנּפָא



 . ןיוגפא

 00 טפ88 011 :ֹול ףֹולָה 10 דט811 011 םס 011 ט. יח. ןֹויגפָא
 0 606, סוניס (/שתיפו) :ַעֹפָנ 10 16866 :רֹבֲע ,ף לֶה

 יגומ 90 1611, 1 הַהָלְצַה 00 80666606 ;(ןמונ רַמָנִה

 זרֵכָּמִה ס0ס 8611 ;ְךֹכָׁש ,םקָׁש 90 80806 !(גלש) םֹסָמ
 .רֹמָח 0 0 רט8מ118)} 06 זמופפֹומ 211
 ותמה ,18 2096 18 80801מ0 םָא םוא טווג םעכ רעד --
 ,חכבוש
 םד דבא 90 1086 זמטסמ 1006 טולב םומ ןווגּפָא --
 ,הברה

 6 18 209 יא22/108 ּפֶא טשינרָאג םוא טווג םע --
 ,רבד ול רסחי אל 2מצלמומי

 00 סתנוסמ (//0.) !בֵהְנַה 90 8310 ש. 6. ! ןטליגּפָא
 .רֶׁשֲעַה

 .ַחָּלְצַה 00 ץטניסט6 800068811 6. 6 ג ןטלַינפָא

 90 ץסטע סמ !ְךֹפָׁש 00 םססע 011 ש. 6. ןסִוגֿפָא

 ;(ידינ לֹסָנ ,ץֹחָר 90 רט880 (0006 8 76/008) לע ךֹפָׁש

 ,(תכתמנ ְּךָּתַה ,קֹצי 90 6886 (06/67)

 10 ט281116 2118 01 8'06 רעסַאװלגענ ןסוגפא --

 ,םידיה ינרפצ ץחר 58

 קֹרָמ ,םֹרֵָמ 90 ץ01188 (92065) 0. 6. ןצנַאלגּפָא
 ,חָרֹוא יִנְרַמ רַזֲחַה טס 1611606 ;(םילעגנ

 ?0 1168 180ע004901ש, 108266 16060- 0. 6. ןעולגפָא
 ֹדָח 00 06880 8106108  ש. .||:(לזיג) ןֵּכַל 6
 ,טֹהָלְל

 ,ַחֵלֶצ {ס ץעסטס 8000688101 2 4 ןקִולגּפָא
 ,קֹרָמ ,טֹרָמ 90 ץס118מ 6. 6. ןטעלגפָא
 שי ו. ךיז -|| :בֹנָנ טסס 89083 0 6. ןענע -- ,ןע|ןבנגפָא

 ,רֹבָעְו קֹמֶח ,-מ בֵּנַּנְתִה 00 89681 0 8וותצ השפה
 ,הָּלַּב 18006) טטסזימ סט 06//. טערַאבעגּפָא
 ,מערַאבעגּפָא = טעװעקַאילבעגּפָא
 ;(בתכמ) רֹסָמ 80 661ש0ע :ןֹתָנ 60 ם1טס 0 6. ןבעגפָא

 שי. ךו -ן|ֹובֵׁשָה .רֶזֲחַה 90 2176 2801 ע26?ט/ת

 90 16080006 ;-ל רֵּכַמְתִה 90 007006 1

 יַחֵר ןֵחָּנִה .ףָֹנ 90 !ג8שס 8 810611 01 ;דַה ַעֵמָׁשַה

 ,רבכ 10 ץּפצ 0201 רובכ ןבעגפָא --

 60 621180 1800 זמוןןלםזש ןוי ַא רַאפ ןבעגּפָא --
 | ,אבצל רסמ 806
 זס 460046 0468611 40 ןענרעל טומ ךיוז ןבעגּפָא --

 ,םידומלל רכמתה 8900
 ,-ָמ רּובָׁש 60. ןבָארבעגּפָא

 ;ףֵרָּׂשִה 80 06 טטעמס6 40טמ ש. 2. ןרעװ טנערבעגפָא
 ,שָא יִדְי לַע דֹבָא 00 1086 סד 6
 סתס שתס םת8פ 1089 (2/ עט --) זמ רעטנערבעגפָא

 ,ׁשֵאָּב ֹוׁשּוכְר תֶא דַבָצֶׁש יִמ 18 עעסקסעפ} סֶצ 6
 ;טֹובָח 40188206,} 2680008 03? 06) ןעשָארדעגּפָא

 : ,הָלָּב 0116, ?11ש181 (7:4.)
 םירבד 10188064-ס0ט4 8ט016606 ךַאז ענעשָארדעגּפָא --
 ,תובר םימעפ ורמאנש

= 71 -- 

 שיש לֵגרַה רֵסָה 40 טטסת 1עסנמ 6 6. ןענוווועגּפָא

 ןע ;בַארגפָא

 .-ִמ קֶחֶׂשִמְב הֹכָו 0 שנת ?עסנמ ש. 6. ןענוועגּפָא
 ױׂשָע 4080 ות 8 1108 טפצ 06/ ןענָאטעגפָא

 ,הָמָרָעּב
 תסהזוצ סצ6- (/70.) !םּורָה טט:מס6 46/. טקָא:עגפָא

 ,הָמָי יּוׂשֲע 601

 ,םיִליִלֵא תַדֹובֲע 140189נש ,/ ַײרעטעגפָא
 ,(דנב) הֶלָּב טטסזמ סט9 46/) ןגָארטעגּפָא
 ,טַײק = ,ןוָאלעגפָא =טַײק -- ,טזָאלעגּפָא
 - תםס01004-!לֵׁשַרְתִמ ,הָּפֵרְתִמ םס8119609 04. ןזָאלעגּפָא

 .תונָלְׁשַר ת681186006 , טַײק --|| :בּוָע 4
  טַײק = :הנְקַמ ׁשְלֲה 860:סץופ 06/. טבעלעגּפָא

 ,הָנְקְזִמ ןֹויְפר 4601ס0196
 ,דָדֹוּב ,קֹוחר 1:60166 66/. ןגעלעגפָא

 ,םָּכְמֶמ ,רֶמְנָנְו הָנְמִנ 28666 04). טכַאמעגּפָא }
 ,הָּלְּב דטסעת 011 00/. טצינעגּפָא
 ,הָלָּב 98466, יטסזת סט9 66/ ןרָאֿפעגפָא
 ,גּונֲע .ןיִרֶע ע011000, 46110806 660). טנַײֿפעגּפָא

 ןיסטס1:66 :יטָּפְׁשִמ ץֶרֶחנֶׁש 6601466 66}. טנקְסִּפעגפָא
 ,לָטָּב

 .ךְרְּפּומ 2040066 66/  טנערֿפעגּפָא
 ,הָוָר ,שּוחָּכ סג 018460, וט88066 00/. טרעצעגּפָא

 ,הָוְכִנ 8081066 :לָשְבִמ 001166 00). טכָאקעגּפָא
 .ּךֶמ .רֵרֹוי סמממסטסע18מ06 60/. ןעמוקעגּפָא
 ,ןנָאּלשע גּפָא = טפַאלקעגּפָא
 ,(הלחמט) ׁשְלֶה רטס816, 106016 60. טקנערקעגפָא
 ,הָפָי הלָש 90 ץגיסטס 8000088101 ש. 4. ןסָארעגּפָא
 טסוסתסעפוטמ ?עסנמ 01100148910ת4 66/ ןֿפירעגּפָא

 טֵעַמְתִנְׁש 0601:0018900 ;(תועגבטמו הָּפּוקְּתִמ אָצּומ

 ,ֹּכְרֶעְּב
 ?סנימ ;יולְבּו ַעּורָק 188:66, 18096164 00//. ןס:רעגּפָא

 טטג0ס 248 21ע0/00 !ילַעַמ עֶרְקֶנ תסטםש 1104
 ,ץֶרָּפְתִהְׁש 6

 ׁשּובָל ע809נ001ת (2/ ענ -) מ רענ|עסִירעגּפָא
 ,םיִעּורק םיִדָנְּב

 ,ןדוורּפָא ,ז = טדערע:פָא

 .ׁשֶלָה טטס8/ 00/  טכַאװשעגפָא
 ,ףּוׂשָח ,טְׁשְפִמ 8סעוקמס0 011 00. ןדנושעגפָא
 טפסאטט814 !טלֹוּב עעס|600108 46/ ןענַאטשעגפָא

 ,םָֹועָה ןִמ לֵמָּב ,תֶמ 6684 06/. ןברָאטשעגּפָא
 ,טּובָח 2081 01/ 64/ ןגָאלשעגּפָא

 ,הנעשוה ,ז ,הנעשוה ענעגָאלשעפ ַא --
 ,ןטירעגּפָא = ןסולשעגפָא
 ,לֵפְּת ,םִעֵט רַפֲח 488601088 60/. טקַאמשעגּפָא

 ;םּובָה 008?ס0 014 !יוקְל וטמוקמס6 06/. ןסימשעגּפָא

 .הָלָּב טטסנימ סט
 ,תּורְּכ סג9 04 46}. ןטינשעגפָא

 ,ןרָאיד תרכ ,ז ,ןרָאי ענעטונשעגּפָא --

 ,רָמָהְו רּפָה 90 םו2 016 ש. 6 ןבָארגּפָא
 ,"ִמ טֹרָפ 60 801800מ 011 0. 6. ןעלבַארנּפָא



 טנורנּפָא

 ,םֹוהְּת םמָצפֿפ/ 6662 (2/.| =) עמ טנורגּפָא

 זס םצסטמס, ןגצ 986 םניסטת64 ש. 6 ןעװעטנורנפָא

 .(רויצב) הָנֹוׁשאֵרָה הָחְׁשִּמַה ַֹׂשְמ (?מ 8040/40)

 י"ֵמ םֶסְרַכ 00 םמפש 08 . 6. ןעֹוורנפָא

 ;לּובְּג בָּצֵה .לֵּבנַה 10 6010800846 ש. 6. ןצענערגפָא

 ,רֵדְנְּב לָּדְבַה סס 1606 04

 הֵּלַּכ ,ֹומָּנ 90 1ומֹוצמ ץנםצומש שש 6. ןענװַאדּפָא

 ,לָלַּפְתַהְל
 ,הָדֹוה 90 8804, עס9טנמ ?םפמאפ ש. 6 ןעקנַאדּפָא

 והרשממ) רַּטַּפְתִה 0 10812מ, 806102816 !הָכּוט רֵּכַה

 00 1886 16806 0? 186 רא0114} ;(הכולמה אטכמ

 ,תּומ יםָּלֹועָה ןֵמ רֶטַּפְחִה 6

 יקָהְׂשִמְּב ףָמָּכַה לֶכ הֹכְָו 9ס טסומ {עסעג ט 6. ןצַאדפָא

 .ׁשבִי {ס סצ טק ש. 2 ןרַארּפָא

 ,הֵּמַר 90 6066176 6. 6. ןעלרודּפָא

 .הָאְרַה והֵּמַּדַה 0 8661 ט. עק. ךיז ןטכודפָא

 ,הארנ יל זמספססזמפ 10694101:8 ּפָא ךוז טכוד רומ --

 ,יֵל המודמכ

 00 ?וםוצמ ץצעסמםסטתסותק 986 שש 2. ןענכודפָא

 ,םיִנֲהֹּכ הַּכְרִּב ְּךרְבִל רמָנ טע108917 ט06066109108

 .םעְרַהְמ לדָה 60 00886 ?מטמססנותש 2. 4. ןרענודפָא

 00 1886 :ַהּור ףאָׁש 90 68 א 2ע0848 ע. 4  ןעכַידפָא

 א ׁשֵפָּנִה יַחּוג 4 6

 ;(ריחמנ רֵרֹוָה 0 0689 6סטמ (6 ;ע106) ש. 6. ןעגנַידפַא

 .רֹכָׂש 90 זץסחש

 ֹוּנַמְו לָּכ תַרְׁש 0ס םסעטס סתס'8 1ז0ס ט 8 ןענִידּפָא

 ,לֹמָג .םִלֵׁש 0 עסמפצ

 60 טתטס1} :הַּלַנ הְּלָנ 60 386066/ 2 6 ןקעדפָא

 .הּלַּג .ףיִעְצ םֵרָה
 רֵּמַס יִעֵדֹה 60 ע600ע9/ ע60080 ט. 6 ןליוצרעדּפָא

 .ליִכָר ךֹולָה ,םיִרֲחֲא יֵרְבּד
 .ײִמ דַרָג 9ס 80189ס8 011 ט. 6. ןעפַארדּפָא

 .ַעּורָג ןָפֹואְּב בֹהָּכ 0 8סנ8יט}, 8סע10016 6. 4. ןעקַארדּפָא

 .הָסָּפְרַה גנמקעס881סמ עג קורדּפָא

 .םָּפְדַה 90 ץזֹומפ ש 6. ןקורדפָא

 1:88װ06018, 8מהטותקפ, 108012988 27. ךעלבירדּפָא

 ,םִיַריִׁש .םירָיָׁש ,תָרֹטִנ

 יקלֶמ 60 ?טעמ 031 (/06 0600) 2 6 ןעַײרדּפָא

 טס !(שיא ירבד) רֹתֶמ יּךרֶּפ 90 161046 שש 6. ןעננירדּפָא

 ,הָקְזִחְב אֵצֹוה אס

 יהציחל יֵדְי לַע רֵמָה 90 8006626 011 0. 6. ןקִורדּפָא

 .הָקְזָחְב אָצֹוה 60 סאטסײס

 :ׁשּודִמ לֹדֲח 60 {ותופמ ?(םע88מומס ע. 4 ןשעירפָא

 .טבֶח שוד 60 98/85מ, 0086 4

 60 10ם188 1606ט1148 ש. 6 ןענע - .ןעשררפָא

 .ׁשֹרְרָל הֵּלַּכ .רמָג

 {0 םהטס !דֵלֹוה 10 ם8טס קוטסת 1168 ע. 8. ןבָאהפָא

 יםּה דַע (רפס לענ רבֲע 4006 ?םסטסמ

 ,040696026 ,פ (א

 ןעלקעהפָא -- ךפ --

 ,(דרכ) תָדֶרֶל לדֶח 00 6 םפוו/מק ט.  ןעלנָאהפָא

 יֵענֲענְל לדָח 90 00886 8שותותש שי 6. ןעקשטָאהּפָא

 .רָנְרַגָל
 םומסניפמסס} ?"מ הָעיִנְמ 068 ?עסזמ זמ טלַאהּפָא
 ,רֹוצֲעַמ ,הֵשיָנְמ 6

 00 40019גמ :"מ ַעֹנֶמ 0 8660 1עסתג ש. 6. ןטלַאהּפָא

 90 20- = ז= ךִיז -|| :ַעְרְּפַה אָנָה 90 םומםס/ :בֵּכֲע

 .קָּפַאְתֶה טס זיס89עפאמ 614 ;רֵזָנִה 8011

 00 טת106 וגמ81:16 (62 20260/) 66 2 ןעװעמלַאהּפָא

 .(א (הלנעה ןפואמ) רֹוצֲעַּמִה רֵסָה

 0888 ויִמ הָּיְה טטצומש !+עסומ / גנולדנַאהּפָא

 .(תיעדמ) הָריִקֲח 01886168010 ,, 6

 90 806 :הֹנָה 0 טוגצ, עטעס886 2 6. ןעלדנַאהּפָא
 .הֵּנקְו הָזֹוח הֹׂשָע 8סמ69מומ08 מצ טז!

 00 גמ?סעץטקפ :תֹרָּכ 60 609 040 = 6 ןקַאהּפָא

 .קָסֶּפַה

 ,הֵׁשְקַה 60 םפע0סת ש. 6. ןעװעטרַאהפָא
 עַצְקַה 90 ץוגמס 041 ש. 4. ןעל - ,ןעװעלןבוהפָא

 .הָעּוצְקַמְּב

 יבֲעְרַמ ַעֹוָנ 60 פפםעסס 0 ז. ךיז ןרעגניהּפָא

 80106- ?(קח לש) הֶריִמְׁש סט801ט8106 מ ן'כעטיוהפָא

 רֶבָּד 9םומש 40 םט8ע6 288נת89 601 סמומפי

 יעָר רֶבָּד ּנָמִמ רֵמׁשִהְל ְיִרְצֶׁש
 086 !הָריִמְׁש סט8סעט8006, !ססקומפ / גנוטוהפָא

 הְָָׁשַ
 90 1816 :רֹמְׁש 40 ססמ} סמ8ס0עט6 שש 6. ןטִיהפָא

 10 !8אס 8006 ש ז-. ךיז --||:-לַע ַחֵנְׁשַה ס8נס 4

 עס םט9/6 !ֹותּואיִרְּב תֶא רֹמָׁש 020 0 4

 ,"מ רֵהְּזִה .רמָׁשִה 8016

 188- וםִיִפָלק תַמָרָה סוג9028 (0/ 0009) / גנובִיוהּפָא

 .ןביוהּפָא ז. !;הָדְרֹוה ומי 011 עסנמסט1

 ?0 8/גזמ ;םיִּפְּלִק םֵרָה 60 סט (66009) ט. 6. ןבִייהפָא

 לַעֵמ דֵרֹוח ס 481:6 011, 6700ש6 ;(בלחמ הדבוו רָמָה

 .הָּטָּמַה
 {0 ץ?ס10006 48 98 סס6צ ןטױט ַא ןביוהּפָא --

 תמ דרוה ?עסזמ 886 46498-266 +0 906 4100ע

 ,ץראל ותטמ פעמ

 ,בלחמ הדבו רסה 60 81זמ זמו|ק ענעטעמס ןבווהּפָא --

 .דֵה ַעֵמְׁשַה סס ע680020, 6680 ש 6. ןכלוהּפָא

 60 םֹומָש ומ 8 ץ1800 8 1008 9וזמס ש. 5 ןעינידפָא

 יבְר ןֶמְו םֹוקָמְּב רָאְׁשֹה
 הָניִאְב יּולָּת ,םיִרֲחֲא תעדְב יֹולְּת ס068668360/)  גיננעהפָא

 ,םיִרָהָא תעַרְּב הֶּיְלְּת 4606406806 ,/ טַײק -- || ;רָבְד

 .םיִרֵחָא תַעַדְב הֹלָּת סס 660080 סמ שת. ןעננעהפָא

 0ו8הק- !םִיָרָי"הַפְו 61800012806 40).  ניטנעדפָא

 .הָצֵע דֵבֹא טס11660

 .םיִמָרְּקַה חֵּתַּפ סס טמוגסס/ ש. 6. ןעלקעהפָא

 ,114נ10626 .פ ןוֿפ ,ןצישֿפיל ייב (א



 ןרעהפָא

 ַעינְׁשִל - לּכ 90 טס +געסטפמ ןוספזותפ ש. 6. ןֹרעהפָא

 .ילָּב עמָׁש

 .= סעםס0 (6/0700001 0000604 0/' 2146519) זמ רופֲא
 בׁשֵי 40 ןוטס 8 8/8?001 ?וזמס 0 4. ןעניואוופָא

 | יֵּורָי ןֶמָז
 ,תֹועְרְּפ הֹׂשֲע 60 ס2נצ סת ש. 6. ןעוװעיואוופָא
 טס רטסם061 8018616ת07 ט .?  ךיז ןרעדנואוופָא

 יִּדַמְל אָלַּפְתַה
 לֵּטִה 40 116 םסזמס ?וזמס ש +=. ְךיז ןרענלַאװפָא

 י ןֶמָז דּונָו עוו 9ס ץ8עמ016 8006 1106 :ַעּודְי
 ,-ֵמ ַעָנ סס 0846 01/ ט. ת ןרעדנַאװפָא

 ,תיִנָׁש ַחֹמֶצ 60 םעסיט 8091ת ש. 4. ןסקַאװֿפָא

 ,-ל הָנֶּתְמַה ט0810/86 ?ס / גנוטרַאוװפָא
 ."ֵל ןֵּתְמַה 90 טטפג9 101 ש. 6. ןטרַאוופָא
 .םֵחָה 90 רטפזזמ ש. 6. ןעמערַאװפָא

 90 !יֵמ קֶרָו .ְךֵלְׁשַה סס ?גצסיש 04  ש 4. ןֿפרַאװּפָא
 90 6880 ץסט00 !רֶתַסְּב בֵׁשָה עס9טמ 86026/1ש

 ,החָּד 90 1:61606 !ביִבָּפִמ ְּךַלֶׁשַה
 6. ?. ךז -|| !םֵּבַּכ 00 יטהמ8 04 ש. 6 ןשַאוװפָא

 00 רט88ת 0068617 ;םֵּבַּכְתִה 00 םס 3ט88מ066 04

 | ץֵחֵרְתִה
 ,הַּמַב 10 860ס1ט6 . 6. ןעלדִיווופָא
 ,הֹחְּד יםָהיִר בֵׁשָה 90 עס+ג8ס} ע61606 ש. 6. ןזַײװֿפָא

 ,-ָמ הָּיִמְנ 100?66618 /' גנוכַײװּפָא

 ,ײָמ רּוס ,הטָנ 60 4601446 0. 4 ןכַײוװֿפָא

 עס !יִכָּבִמ לֹדָח 90 60886 טססץומא 2. ןענִיַיוופָא
 טס טסש9|, וַעֹורְי ןָמָו הכָּב רטססק 80700 6

 ,-לֲע דֹפֶס ,-ל הֹכָּב עמסטנימ 061
 ידִיִמ ןֵּבִל םס טטמ10סת, יטמוססט888 0. . ןסַײוװפָא
 .בֵּׁשַה 90 ס}סיס 08 ;. 6. ןעֶיווופָא
 ס0 ֹובָמְרַה ,הרָׁש 00 8084/ 609 ש 4 ןקיווװפָא

 ךיז -|| ּ!הָירְׁש יִדָי לַע הֵּמַר 100808 מצ} 8082
 00 100868 סצ !:בֹפְר 60 2600106 006 2 ?*
 .הָביִמְר יִדָי לע הפָר ר

 .הָכיֵרְּכַה תַרְּפַה וגמטס1מ81 ./ גנולקוופָא
 ."לֲעַמ הָכיֵרְּכַה רֵמָה 90 טמיטנת0 0 6 ןעלקוװּפָא
 ,לָגְרַמ 60 11מס, עט16 ש 6. ןעֹרִיוװּפָא

 .ַחֵּנַה ,החָמ סס רטומס 04 0 .  ןׂשֵיוופָא

 ,לקָׁש טס טטס1 ט. 6. ןגעוופָא
 ,-ֵמ הָיְמִנ עטײמומפי 044 / גנודנעוופָא

 ?ס 601880- !-מ בַסֶה ,הטָנ 60 ?טנימ 04 0 6. ןדנעוװפָא

 ,דָנָו ַחֵכֹוח ,רתָס 60 169006 :תֹוׂשֲע יִּתְלִבְּל ץֹעָי 6
 ,הָריִתְס 1610189108 4. שינעדנעוופָא
 .ףֵלָחַמ 90 0886 ש. 6. ןעלסקעוװּפָא
 00 0180 ץס}- :הָוְעַׁשְּב ַםֹׁשָמ 60 יטפצ ש. 6. ןסקעופָא

 .רֹוהְׁשִּב (םילענ) ַחׁשָמ 180 (82068)

 ןֵגֶה 90 רט8:4 011 ; ילַע ןֵגָה 0 46:06 6 ןרעוופָא
 ,וׁשְפַנ לַע ןֵגָה 60 001006 020861/ . 7. ךוז -- ||  ידֵגָנ

 .הֵּבְרִה תגגסמ 2 680 0621 000 עלוֿפַא

 - .ףֶסָּכ ,רֶצֹוא ט1:088ו16, זגסתסצ ./ יִקיִּתֹופַא

 ןֶמָ
 ,עּור

 ןגעופָא = 43 =

 .םקָיַר םיִנָּפ תַבֶׁשֲה ,ןּואָמ 6989 ?מ גָאֹזפֶא

 ?ס עס?ט8ס !רֹמאֵל רֹמָנ 0 ?ותופמ 88ץנת/ 0. 4 ןגָאזֿפָא

 00 0ו80021020, 61810088 0 4. || !םֶקְיַר בֵׁשָה ;ׁשֵנָמ

 00 םוסטס טק :הָאְוַצְב הֶּוַע 0 טס0ט08606 !רָּמַּפ

 זי רֵטַּפְתַה 0 טטנ9מסניּפױש ?זיסזב ש.ז- ךייז --|| 1 -ַמ ׁשֲאָי

 00 1681 !דֵמ רֵּטַּפְהִה 00 660086 0מ68611 ??סזג

 ,(הנוהכמ) רֵּפַּפְתֶה
 .הָחיִתְר 001180: םהטפק עמ ֹסָאֹופֶא

 ,תַעַדְרַּמַה רֵסָה 0 טטמ824416 . 4. ןעלטָאזפָא
 ןפנפ- ֹוקַסְּפַה עפט86 (קז ץ'עז -- ,ןצַאז --) זװ ץַאז|פָא

 ,הָּפיֵק ,עֶקֶׁשִמ 80010606 :ףיִעְס ם8ממ

 00 8ט01 ;קֹניִל לֹדֶח 90 00886 8ט01109 ש. 6. ןגיֹוזפָא
 לַקָה 00 1611006 טצ םטס}ומפי 011 ;לֹּכ קני 4
 ,הָקָיַנְו יִדָי לע (םידשנ

 .לֿכ הֹתָׁש .אֹבָס 90 611מ/: 011 2. . ןֿפיוופָא
 60 נס אֹצִמ .ׂשֵּפַה סס 1004 101, 3104 ש. 4. ןכוזפָא

 .אֵצָּמִה 0 06 1006 =?  ךִיז -|| :טֵּקַל 4
 ,תּולְדַּבְתִה 180186108 :דורַּפ 8סקפ::26108 ./ גנורעדנוזּפָא

 : ;תֹודְרֹוּבְתֶה

 וס 860 םחּפצ !דֵרֶּפַה טס 8608:206 6. 6. ןרעדנוזפָא
 ,לֵּדְבַה .ׁשֵרְַּה 60 1801866 :רֶבָל גֵּצַה

 .ײִמ עֹמְנ ,םנִל סס 8ומ 014 ש. . ןפוזפָא
 ,םּותָחָה ַחֵּתַּפ 60 וג8681 . 6 ןעלגיזּפָא

 .ףֵרָח .ףָּדַנ 00 80016 0. 6 ןעלריזפָא

 60 םקס860 (6005) :ַהַּתַר .לֵׁשַּב סס 011 0 6. ןְדִיֹזפָא
 90 06 901066 ס 9. . ךוז --|| ;(םיציב) טַעַמ לׁשַּב
 ,(בלח) אֵּפָּקִה סוגנ:6166/ (0772)

 ןּונָס .קּוּקַו 89181ת106) 1116 ,/ גנואַיזפָא
 90 ֹוקָנֲה 90 800116, 4106 ם8טס8 ש 6. ןניוזפָא

 ,קֵניֵהְל הָּלַּכ 0806 033 טג01:1ת
 ,(דגבל) הָפֶׂש רֹפִּת טס 8ס8תמ, תסזמ ע. 6. ןעמִיְוופָא
 {ס 8006 004 :;הֹהָׁש היָה 0 06, 8ל8צ ש. 0 ןַיֹופָא

 ,ֹואָבְצ אֶלַמ סמס'8 ?וזמס

 יונַס 60 81191מ, 11196/ ש 6. ןעַײזפָא
 ץֹהְר 900 טספַק} 888 ראוומ 8ספק ש. 6. ןֿפִיוװֿפָא

 יףַּדֹג .ףֵרָה 90 םוטס 8 800101מ9 (/3/) :ןֵּבַמ ,תיִרֹבְּב

 00 06886 8180- זןֵנַר ,רֵּמַז סס 8ומי ש. 6. 4. ןעגנוזפָא

 .רֵּמַּזִמ לֹדָח 10
 90 והָסָנָה יִרְי לַע ׁשֵרְּפַה 90 809 011 0. 6 ןפִיזִפֶא

 .הֵּפַעַמ לֹדָח 11018מ 8100

 .ןעפישזפָא = ןעפִוזפָא

 יַחָנָאַה 00 8נתימ ש. 6. ןצֿפִיופָא
 ;ֹותְביִׁשְי ןֵמָז אָּלִמ 60 818 סג? סמס'8 ?וזמס ש. 4. ןצֶוֹזפָא

 40 6102 םטצ ש. 6.ןויִמ לֹדָה 90 668189 ?עסנמ
 הֶביִׁשְי יִדְי לַע (סנק וא בוח) םַלָׁש 8108 ומ ץנזופסמ
 (רבאק הֵׁשְקַה 00 8111ס8 (6 76000) סי 8101 ;אָלּכַב

 ,הָביִׁשְו יִדָו לַע
 .הָונֲאְב הָנָלִּמַה 8811128 091 / גנולנעזפָא
 ,הָיִנֲאָּב גָלְפַה 60 81 011 ט. = ןעלנעזפָא
 | ."ָמ רֹסָנ 10 8םוט 011 0 . ןגעֹופָא



 ןעזפָא

 יִדי לַע רֹמָל 90 ןס2זעג טש 1001148 29 0 6 ןעֹופָא

 ,הָּיַאְר
 .ץַאופָא =!קַסֶפַה 8900, ק8ט86 ?ח ן"עֹזפֶא
 0 1ותוצֹמ 0014- :ףֹנְנ הָּכַה 90 8086 עט 6 ןצעזפָא

 {ס :רכָמ 90 8611 ;תֹויְִתֹוא רֵּדַמְל רמָנ טס8180 ?צעס

 ש. זי. ךיז =|| :(הכילהב םילעגו בָחְרַה לעס81 סט (82065)

 ,(םילזונ) לֵּפֶצ .ַעֹקְׁש 10 864616 (0/ 1100005)

 ,הָמיִׁשְנ אֵצֹוה .םֹׂשָנ 60 ט68086 0 מת ןעפישזפַא

 ,המיתח יִדְי לַע (רטשו רֶׁשֲא 90 60400186 ט. 6. ןערישזפָא
 ,םיִעָר דֹוע אל םס 1110043 2תש 1016 64. רֹבֲח"פֶא

 .יפ געל 60 1000/ 29, זמ840 {טת 0? 0.6 ןקווחפֶא

 ,ײָּב לֵתָה
 .לֹבָס 60 80110/ ש. 4. ןכׂשֹוחפַא
 ,הָיָחְתֹל בֵׁשָה 0 עסטוט6 ש 4. ןהיחֿפֶא
 .מָּנ 90 1ומו8ג 16040028 ש 6. ןענובשחפָא

 ,בֵׁשֲחַל הָּלִכ

 ירמְּנ 90 1וםו8מ 8/2מ3מש ש 6 ןענע - ןע מתחפָא
 ,םֹתֲחָל הֶּלַּכ

 011, 0190, 1/6- (ס0088 רעטֿפע ,רעטֿפָא) 860. טֿפָא

 .ריִדָּת ,ףּוכָּת 1160 609 06 .|| : תֹובֹורְק םיִּתַעָל סט6819
 .-ֵמ םָסְרַּכ 00 ?יחּפיש 011 ט. 0. ןעשטָאטּפָא

 ;אָלֵמ ,הֹׂשָע {ס 60, קסעצסעז :רֵמְנ 00 11ח18מ ;.(. ןָאטּפַא

 טס סס0זמזמ10 ורָכָה 90 1610076, ?טזמ ם8שפצ

 ;לּומְנ בֵׁשֲה 60 עסלטזימ !עַר הֶׂשֲטַמ השֲע עסק 6
 לָׁש הֶׂשֲעַמ הֹׂשֲע 00 ץ|18} 2 11104 סג 2 קסזֿפסת

 0 66װ810, 20 9טע006 4. = ךי -|| :ײָּל תּוציִרֲח
 ,רםוה .רּוס 208

 60 סצ- !:טֹרָה 00 ?טזמ (0מ 6 10006) ט 6. ןקָאטפָא
 .חנ} ןְפֹואְב הֹׂשֲע 60396 ת68//ש

 .(םמע ְךרֲעַה 00 888688, 8עץע2ו80 0. 6. ןריפקַאטּפָא

 0 6004 שש. ךיז -||ולבֶט 90 4304 2 6. ןעלבֹוטּפָא

 .לֵבָּטִה
 .(ןיי) חֹהָׁש 00 8160 8 6111 המשנ יד ןעלבוטפָא (/7.) --

 .רֶצָנ ,לָּבַש 80 0801156 ש.( ןפיוטפָא

 ,ֵבָּטִה 90 661 ךיז -||:לֹבֶט 0 0טסא ט 6. ןעקנוטּפָא
 00 1840 2 64118/ המשו יד ןעקנוטּפָא (/70) -
 ,(ןייו הֹתֶׁש

 60 368 ש ז. ךד-|:לֹבִמ 900 4008 ש 4 ןקוטּפָא
 .פֶבָּטִה

 {ס 4089/ס9, (/0.) ותַמֹה וגֹרָה ?ס 1011 ע 6. ןטַײטּפָא

 .לקלק .םֹרָה 6686604

 ,םָנְרַּת 00 4:82812806 0. 4 ןשטַײטּפָא

 :הָקָלֲחַמ 6161810 !הֶרָרְּפַה 8סמפ8נ10?8ת / גנוליַיטּפָא

 .קָלָח 8669104, סח?

 80 86ץ0- ֹוקָלַח 00 017146, ק81616104 0. 6 ןלַײטּפָא

 ,דָרֶּפַה םיפ?ט

 עמםזעמפסצ 80011608 ץ'8 8מסק (2/.{ =) ץ'קיוטפַא

 תּונֲח שעס066 :תֹואּופְר תיִּב ,תַחַקְרִמ תיִּב 1: 6016

 קֶחֶפ .הָלַֹמ
 ,תחקרמ תיב ץפזנמפסי} קויטּפַא עסַאנ --

 ןטערטּפָא --- 44 -=

 0ני39:0189, 80090668צ , עמפעזמ80189 ?0 רעקִייטּפַא
 ,תָּלֹּכַמ תּונָח לַעַּב קָתֶּפ לַעַּב םעס061 יַחַקֹור

 ,תוחָּקַר ץמםננמפסצ ,/ ַײרעקַיװטּפַא
 01 םס- וַחַקֹור לֶׁש 01 8/ס9מסס8נצ 660/. שרעקייטפַא

 ,קֶתַּפ לֶׁש 66ע9
 .הּוט 90 ץ1ת890// עסט00-6888 ש 6 ןעוועקנ'טפָא
 10 והָמֹוׁשְל הֹׂשָע הָּטַש עס 06100| ש (. ןעיצִיטפָא
 .הָמָר 6

 תַמְכֶח :תֹואְרָה ׁשּוח תַרֹוּת ; רֹואָה תַרֹוּת סמ9108 ./ עק'טפָא

 ,הָפְקְׁשַה יִלְּכ תיׂשֲע
 .םִיַפְקְׁשִמְּב רחֹוס ;רֹואָה תַרֹותְּב רֵקֹוח סע1101גת ?2 רעקיטפָא

 תיִתּוכאָלְמ הָסָרּומ 8602, 10מ98מס1 (2/.| -) 00 ריטפַא
 ,(א (החל איצוהלו

 0106, 01662100068, 1/60ט6ח0/7 600 לָאמטֿפָא

 .םיִמָעְפל 80106111008 ;תֹובירק םיִּתָעְל

 .םיִּמַס תַחַקְרִמ לֵׁש טמתעתג8060108) 60}. ענשטעטפַא
 .רֵּבַדְל הַּּכ ןעֶטִל הֹּלַּכ סס 11חו8ת תזםיטומ ט.4. ןהֹנעטפֶא

 .ַעְצַקַה 60 8003816, םסיש 011 ש. 6 ןעטעטפָא

 .ענשטעטּפַא = עקסרַאקעטּפַא
 0100061) זגםסעס 1/60402ת/17 000. 6002. רעטּפָא

 ,תֹובֹורק רתֹוי םיִּתַעְל

 יהָּסַג הָכאָלְמ הֹׂשָע סס טס1סמ, טטמ816 ׁש.6  ןעכרעטפָא
 .דִי רַחַאִלְּכ רֶבֶד השֲע

 00 ּובֵׁשֶה 90 ץס9ט?מ !:אֹׂשָנ 00 סתנש} ש. 6. ןגָארטּפָא

 ש. ז. ךד -|| :(םידנב) הָיָלבֹל דַע אֹׂשְנ רט084/ סטס

 ,טֵלָּמַה ,רבָש ,ף לה ט0 466 011, 1846 011, 680806

 ,תּומ 90 416 (47) :חֹרֵב

 ,דוס הלג 40 6173186 8 866169 דֹוס ַא ןגָארטּפָא --
 .(הלובחת) אָצְמַה 00 06ש186 ש. (. ןטכַארטּפָא

 ;לֵּבַאְתִהמ לדֶח 90 00886 זחסטויםומפי ש 4. ןרעיורטּפָא
 .בֶר ןֵמְו לֵּבַאְתַה 00 עמסטנימ 8 1008 1106

 הָלּוּבְהַת 800ע991ט6 :ׁשּורְג סעגטגמש 011 / גנובַײרטּפָא
 .(לפנ) ליִּפִחִל

 00 טעס406} ?בָּׁשַה ,ׁשֶרֶנ ס (ז1ט6 014 ש. 6. ןבַײרטּפָא
 {0 16410, 6018011| ;(לפנ) ליִּפַהְל םֹרָנ םמסע?וסח

 ,(תואקשש קֶרֵז
 ש.זי ךיז ||; -ֵמ רעֶנ 90 81181:6 093 6. ןעלסיורטּפָא

 90 יט88ג ן-ִמ רַעַנְתֶה 00 8246 006861/ {ץסזג

 ,רָבָּדִמ ויָדָי תֶא רֹעֶנ סתס'8 28008 01 2 21181/

 ּו-ִמ התָׁש סס 1188 0 8ומ 04 ש. 6. ןעקנִירטפָא

 ,תֹותָׁשִל הֶּלַּכ 00 1108 6101:
 ."ִמ ףֹסָנ סס םעסץט סו 91101:016 4סשת ש. 4 ןֿפירטפָא

 .רֵּמַוְל הֵּלַּב 00 1108 8280 0. 6 ןעקַײ לערעטּפָא
 {0ס ש.ז. ךײ -|| :ׁשַּבַי 0ס םיש ש 6  ןענעקירטפָא

 .ׁשבָי 67 טמ

 |-) וװ טערטּפָא
 ,אֵּסִּכַה תיִּב

 60 0646 !םֹרָד 00 91684 טמסמ שש 6 ןסערטּפָא

 ,הָאָרֲחַמ - טט סט ס 0
 27( ד ד

 ,80611012 שינייטַאל-שיליופ {א



 רעמַאר-טערטפָא

 ירוס 90 0661846 !-ִמ רָטַּפְתִה 00 ףט16 ;-5 בֹוָע

 ,גֹמָנ 60 101ע029, 200006 !יִמ הֹטָנ

 ,תֹואָרֲחַמ הֵּקַנְמ םזפומס-זנגמ זװ רעמַאר-טערטּפָא
 ,רֶפֵּת רֵּתַה 80 טע80100מ ש. 6. ןענערטפָא
 . = םט8/0/8תמ (2} םיִספְרטַּפַא) ;ת סופרטּפַא
 . = םטפ1018ת8/וק ./ תֹוספרטְפַא
 ?ס 116 1מ דט218 101. 087187 ש 6. ןעװעטַאשטפָא

 ,חֶל ברא

 בֵׁשָה ,רֶעֶה 90 2ה08160 עסט1ט6 ש. 6. ןעבוׂשטפָא

 ?ס 1:6600ש01, 60106 19 סתס'8 . 7. ְךִיז = || ; הָּיִהְתִל

 ,הָיִחְתִל בּוׁש ,ֹונָתיָאְל בוש 58
 הֵּקַנ סס 0168ת שי 6 ןעשטשִישטפָא

 ש. ז. ךֵיז -|| !רֵרֶּפַה 60 46080 ש 6. ןעפעשטפָא
 {0ס 809 110 01 :רֶרָּפִה 40 4612404 71

 .יַמ רַטָּפִה
 !רימ ןוֿפ ּפֶא ךוז עפעשט --

 !ינממ ףרח

 .ןעםעטּפָא = ןעשעשטפָא

 40 םעקספע טמ64060060!}/ ש ?- ךִיז ןעװַאיפָא
 ,םֹאְתַּפ הָאְרָה ֹוא עַפֹוה

 .ןּויִּפָא ,שאר סץ!טזמ ?ט םֹואְיפָא
 ,םַנ םִא , - סטס 007/- ּוליִפֲא

 ,םא םנ סטסמ ?ג0ט98, 2198000:8 וליפא שטָאכ --
 00 11תֹואג :ׁשֵּכַנ 900 0060 04 + 6. ןסעיפָא

 | ,ׁשֵּכַנְל רֹמָנ דטס6012*

 ,תּוטְּפְרְטֶּפַא םיט8נ018ת8מוק ./ עקעיפָא
 ,ימָׁשר 0440181 66). לעיצוֿפָא
 ,אָבָצ דיִקְּפ 018001 (2/ | -) זמ רעציֿפָא
 400 תשצתגס 6210 289 16 (2/ ס -) שןמוקיפַא

 הָצֵמ ,-00ת0/080ת 01 186 ןץה88סוש/ 06
 ,חַסָּפַה תַדּועְס רַחַא םיִלְכֹואָׁש

 ,םיִרָפֹוּכַה שאר 8/0-2690010 ?0 םורֹוקיפַא-רוקיפַא

 - .רָפֹוּכ ,-- 616010 (2}  םיסרוקיּפַא) ?מ טורוקיּפַא
 ,תֶרָפֹוּכ 1601816 20676116 ./ עטסורוקיפַא

 ,הָריִפְּכ --  גסיס8צ ,/ תוסרוקיּפַא
 ,הָרָיִפְּכ לֶׁש 61601021 46/. שיוסרוקיפַא
 .רָאּפַא = ורִוֿפַא
 ,ךֹוּתִמ 1091, 006 600 :רוֿפַא

 ,יָדֹוּתִמ 101?מ, סט? 276/ "רוֿפַא

 ,-ֵמ אֵצֹוה 90 טנומפ 10ז9מ ש. 4. ןעגנערברוֿפַא

 ,-ָמ אֹצִי טס םיס 1018, םס סט+ 0. 4 ןְייגֹרַיֿפַא

 ,-ֵמ ְךַלְׁשַה 00 ?םעסשש סט9 0  ןֿפרַאװרִיֿפַא
 .-ֵמ עֹרַה 90 זומ סט9 01 ? 6. ןענערטריֿפַא

 ,-ִמ ץור 60 ץטמ 10108 שש 4. ןגָאירַיֿפַא

 ךיז -|:-ִמ ףֹסָח 90 8ת816מ !?סזמ . 6 ןפַאכרוֿפַא
 ,-ִמ ץּור 00 עטמ 10198 2 7

 ,ײֵמ ץּור 90 זטמ 1008 ש. ןֿפױלרוֿפַא

 אֵצֹוה ,-ֵמ חֹקָל עס 9846 סט? ?ץסזמ . 6. ןעמענרוֿפַא

 00 טת8614810} 1491:6 טק 0מס'8 ש. ?. ךיז - || -ֵמ
 .ךוז ןעמענרוֿפ = ;ֹוּתְעַדְּב רֹמָנ ,ֹומְצַע לַע לֵּכַה זחותס

168076 116 61! 

 ןעפַאילפָא -- 8 ==

 60 םָת- ֹוײִמ אֹצִי 90 6010610198 6. 4 ןעמוקרוֿפַא
 ,הָאָרה ןטס8

 .-ִמ טֵּבַה 60 1004 סט9 !?סומ ש ..  ןקוקריֿפַא
 ,-ךֹוּתִמ אָטאַמ 10 8066 סט ??סזמ ש 6. ןרעקרוֿפַא
 ,יָּדֹוּתִמ אֹרָה 00 0211 סט6 ?זסזמ ש. 6. ןפורריֿפַא
 אֵצֹוה ,-ֵמ ףָּׁשַה 00 8מסטס סט9 ?/סזמ ט 6. ןקוררוֿפַא

 ,הָצּוחַה
 ,-ָמ הֹתָה ֹוא ףֹרָג 0 1816 סט9 ??סזמ 6.6. ןרַאשרַיֿפַא
 ל0 םט11 ס 6188 סט9 ?עסומ 4. ןפעלשרוֿפַא

 ,-מ םֹחָס ֹוא ְּדׁשֶמ

 40 ןטזמק סי 1680 סט? +ץסזמ ש. 6. ןעגנירּפשרַיֿפַא

 | ,הָצּורַה ץָּפִמ .-ֵמ ץֵּפֹק
 ,ןֹּזִח חיִּבִמ הָעְדֹמ ט11/, טו8ע-עו1| (2ז | -) זמ שיֿפַא
 .ןֹוָּזִח תיִּבִמ הֶּנַמְק הָעְדֹומ פמג811 ץ1פץ-0111 ,/ עקשיֿפַא
 .דָא כ בָא = רָאכּפֶא
 60 40 ות 8 מטצוש ק6110/ג ףט16117 ש.6 ןפַאכפָא

 00 1686 ?מזיסטפימ ףט16/1ש ;תֹוׂשֲעַל רָהַמ ,הָרָהֶמ הֹׂשֲע

 בֵׁשֲה 900 60076/ שש. ז. ךִיִז --|| :הָפּוּטֶח הָאיִרְק אֹרָק

 ,ןׁשפַנ

 יקמס ס0ת?/הזיק 18 ?עטס,* סמ 600 אֹרֹּבַּתסִמ-אכּפֶא

 .- 4386 ס0ת??8נצ
 .הֵּמַר 0 0689 0. 6. ןעכיוכּפָא

 .רֹוָא 90 8606 6. 6. ןרעגַאלּפָא
 ,(םכסה תואלו ףַכ אֹהְמ 0 םקע18ט6 ש. 6 ןרודָאלּפַא
 ,אָּׂשַמ רַמָה ,קֹרֶּפ 90 טמ1086 שש. 0. 'ןדָאלּפֶא
 ו0 +ותואמ ?סומק 29 ןהוש ש. ?. ךוז - ?ןדָאלּפָא

 ,-םע ןּודָּל הֵּלַּכ
 ;לדָה 90 1686 043 :בֹוע 60 166 011 +. 6.  ןוָאלּפָא
 םמָמ 0 ?םגיש :הֹפרו ְךֹולָה ,רֹמָחְו ךֹולָה 00 6
 40 0886 011 (2068068 0/ 6 81000600) :(חרק)
 אֵצֹיה 90 100 סט0 (10066י) :(קמוופ לש תואלולנ רַָּתַה
 00 06 שש. ?. ךז --|| :רֹכָמ 90 8611 ;(רהנמ םימו
 ,הֵּפַרְתִה ,ּלֵׁשַרְתַה 468118סמ6

 ,-ָמ בֹנָנ סס 80681 {ץסזמ ש. 6. ןענעכטַאלּפָא

 ,=ל געֶל טס ץמססו6 89, |ן280024 89 2 ןכַאלּפָא

 ,-לַע גָלְגֹ
 ךַיז -|| ;-ִמ דֵרֶּפַה 0 66080/ 0?1זג יע, 6. ןעשטנָאלּפָא

 ,דֵרָּפִה טס 460408 0268611 2 =
 ,הָבֵלּב ַחֹׂשְמ טס 1801:0ע, טפגימו8מ ש. 6. ןריקַאלּפָא
 .לֵּלַהְּל הָּבְרַה 90 ןע:8186 תמטסמ 2 6. ןביולּפא
 סצ0ו18010ת !-ִמ הָעּורְמ עטתמומש 011 ?/ ףיולְפֶא

 יֵזַק ,הָּפיֵלֲח
 :ףֹמָׁש 00 11סױש 011 ;ץור 00 עטמ 011 0. 4 ןפיולפָא

 40 עטמ 00יטת ;(ןממ םֹמָּת ,הֹלָּכ 0 618086, 6וז'ס
 ,(ןועש רָהַמ ץּור (ס} 6 0006/)

 ,ףפ ָק ,לֵצַּפ סס ץסס1, 8זוק 033 ש. 6. ןעפולפָא
 .ף'ל ק יקֹרְּפ סס 88611, םג8 2. 4 ןעשטשולפַא

 הָמָּׂשַה הֵּפַע 00 6086, 0006 6 6. ןעוועמַאילּפא
 ,(דנב לשו

 .הָּפַנ הָכאָלְמ הֹׂשָט 60 0468 0. 6. ןעפַאילפא



 ןריקַאילּפָא

 ןריוקַאלּפָא = ןרוקַאילפא

 סס ּובָר ןֶמז בֹכָׁש 60 116 2 1088: 10016 0 ןגולפָא
 יִדְי לַע (רבא) הָׁשְקַה 8010 (6 1/00) סצ ןצומ

 הָביִכְׁש
 ,הֵעְתַה ,הָּמַר 60 46061ש0, 861066 . 6. ןרעננולּפָא
 ,גנוגױלּפָא = גְוולפָא

 4618, קס89- !דַעְל הָמיֵׂש 18ץ108: 8816, גנוגיַולּפָא
 ,הָּכְרַא ,יּוחְד עסמסנס

 ;דַצְל םיִׁש ֹוא ַחיִּנַה 00 }8 ס/* עט 88106 0. 6. ןגוולפָא
 90 !רֵעֹוּמַה ְךֵרָאֵַד ,הֹחְּד 90 0618 ץס8ל6

 00 םט9 ןטצ, 8806 :(שנוע ןממ הֹהְּד 8054
 תויתוא) רזַּפ 00 60189/10496 (4/26) !:(ףסכ) ְךֹשה
 תֶא ׁשֶּדְקַה 80 460046 0068617 שש. 7. ךוז =|| ;(סופדה
 ,ֹומְצַע

 ,יוחַּד 46129148 שונעניולּפָא
 ,הָחֹוּד ,רֵחַאְמ 66187 01 רעגינלּפָא
 40 ס08- והְּנַּמ 90 78020ס) 0108ע 0, 6. ןגודיולּפָא

 ,(ריעג קֵרָה סט6

 ,לֹבֶס 10 80400ע ש. 4 ןדַײלּפָא
 ,ןונול = ןזיולּפָא
 ,(לידכב קבדה) םֶחֶלֶּמַה רֵמָה 80 טת80106/ 0. 6 ןטיולּפָא
 ש. 7. ךי -| ּוהָּקִנ ,רֲהַש 80 0108/ ש. 64 ןרעטַולּפָא

 ,(ריואה) ריִחָּב היָה 00 0108/ טמ
 00 06 ?םעסטפג 1628012 0 6 ןענעיולפָא

 | ,אֹרְקִל הֵּלַּכ
 ,הָליֵלְׁש ּוהָׁשָחְכַה 8ט068:8010מ, 0018 ,/ גנונעקיולּפָא
 ,גנונעקוולּפָא =ׁשֵנֹנעקְוַולפָא
 ;רֹפָּכ וׁשֲחְכַה 90 800688606, 0607 0. 6. ןענעקוולּפָא

 ,ריִּבַתְל ןאָמ וׁשֲחְכַה 90 6סמ, 6184טסש . זי. יז --|
 ןעריווּפָא = ןרונְולפָא

 00 ןוטס 80106 11116 ןת 2 1200 0 0 ןבעלּפָא
 ;הָיְחְתִל בוש 40 60ע16 10 1116 ;םֹוקָמִּב ַעֹודָי ןֶמְו בָֹׂי
 ,תומ 90 016 :ׁשֶלָהַה סס 2000146 6660

 ,ןענעוולּפָא = ןזעלּפָא
 .-ֵמ קמל 90 ןוסמ 08 ש 6. ןקעלּפָא
 הַּלַּכ ,דֹמָל 60 110/8מ םֹלטסְצֹותָש 0. 6 ןענרעלּפָא

 0 1011סױ 306 סא8נמק16 0? שש. לי. ְךִז -|| ;דֹמָלְל
 ,-תֹובקעְּב ְךֹוּלָה ,ֵמ ֹמָל

 זס 8810 (/;וװ6) ֹוהָּבַּכ 10 סצלנמםטואמ ט. 6. ןשעלּפָא
 ,טֵקָׁשַה ,רַרָק 90 6001 (//.) !ריִמ לַע םִיַמ קֹצָי

 ;הֹוָר 80 1481:6 1080, 610801816 ש 6. ןרעגָאמּפָא
 .הָוְרַה סס 866 !ס80 שש. ?. ךיז -||

 אֵפָרֲה 90 םס ?םעסטק 10088108 6. 4 ןעלזָאמּפָא
 ,תָמָדַאָה תַּלְחַמִמ

 ;ַעני יהֲאְלַה 60 טטספנצ, 016 004 6. 6. ןרעטַאמּפָא
 ַעְניְתַה 90 110 0068611 סט ש. 7* ְךִיז -|

 ;יאָנְּת הָזֹח 201660000, 800001890/08 זמ ךַאמֹפֶא
 םניויפת םיסזמסתז 860916100/ ! תיִרְּב ,הָנָמָא :689צ
 .הָרָׁשִּפ םצ0191:41108 ;קּולָס םיִנְָנֲע רֹוּדִט

 ?0 טת00,:רֵּתַה 90 טמסס, 10086 0 4. .. !ןכַאמּפֶא

 גננַפָא -- 76 ==

 ;ׁשְרְחַמ הֹׂשָע 40 תםתס תמסוש !לֵּטַּב 8008מ

 ?0 0001/806 :!רָסְחֶה תֶא אָלַמ 90 1021:6 טק (40.)

 60 1מ286 8 ֹוהָנְתַה סס 81:001806 :הָוֹוח הֹׂשֲע
 00 םנעפמםס, 800416 ;תיִרְב ֹוא הָנֶמֶא הֹׂשָע 9:68צ
 ,רֶׁשַּפ עס ג101984ס !קָּלַמ ,םיִנָיְנָע רֵּדַס

 :ִמ (קבאו ַחֵפָה 9ס !8ת 011 (004/) ט. 6. ןכַאמֹפֶא
 ,יָמ רָמָה 90 166

 ,רֶׁשַפְמ 8685, 810100/ זמ רעכַאמּפָא

 ַהֹׂשָמ 90 00 0701 נפ ץפוםס 2 6. ןעװעילַאמּפָא
 ,עֹבִצ ,רֵׁשֶׁשִּב

 {ס 66װ7106} 400- !רְיִצ 900 םפנם9 0. 4 !ןלָאמּפָא
 ,רָאָת 6

 הַלַּכ ,רֹמָג עס 1וםו8ג םנותסומש 6 6. : ןלָאמּפָא
 ,ןֹחְמָל

 ,ופ ְךֹוּלֶה ,רֹכָע 90 זםפניסג 01+ ש ת ןרוׂשרַאמּפָא

 ,הָּמַר 00 806?66, 60689 6. 4 ןעװענעשַאמּפָא

 ף0 6. ?. ךיז -|| !הָנַע 0 ?סעצמסמפ 0 . ןעׁשטומּפֶא
 ,לֹבָס ,הֵּנַעְתֶה סענס 068617, 8040

 ;תֹונְבָל הָלַּכ ס 1180 2011018 6 6. ןרעיומפָא
 ,ׁשְדֶחִמ הֹנָּב טסס םט1104 מס

 קַדָה 00 טסספע 019 טצ ץומסמומא 02 6. ןעילומּפָא
 ,הָציִחְל יִדָו לַע

 בֵׁשָה 60 16808010806, ץסס1טס שש 6 ןרעטנִימפָא

 ,הָּיִהְתִל
 ,תֹרָּכ 00 סט6 011 ןלומ 60 01/00100180 0. 6. ןלַמּפָא
 ,'ןעלָאמּפָא = ןלעמּפָא
 אֵצֹוה 40 םעםלס 011 סט 101161מ0 ש. 6. ןקלעמּפָא

 ,הָביֵלֲח יִדְו לַע
 ;םֵּלַע 00 ןץע8010218װ0מ (/06) 0. 6 ןעלשנעמפָא

 ,םֶּלַטְצִה טס ט6 ץמס908180מ66 ש. 7* יז --||
 ,דֹדָמ 80 זםס88ט16 0. 6. ןטסעמּפָא
 ,הֹחָמ 90 טסנק6ס 011 0106 סט9 2 6 ןקעֹמּפָא
 ,רָׂשֵע 00 1166 ש .  ןרׂשעַמפָא
 ,רָאָמ 90 111080:800. 40801106 6. 6 ןעלשמפָא
 {0 86ת- !טָּפְׁשִמ ץֹרָה 0 8610086, ש 4. ןסטפׂשִמפֶא

 | ,בִיַח .ַטִׁשְרַה 6006, 6020סנממ

 6600. || ;בָּפ-םיִמָּת 1181, 0806016 :ַחּותְּפ סקסמ 66. ןֿפָא
 ,אָיְסֶהְרַּפְּב יִּבְמּופְּב סקסמוצ טט011017

 ,בצלנֿפָא ,ז ,בנּפ ןֿפָא --
 הנבה"הכ 8 םעושם6 100611066 המ רענעּפָא ןַא --
 ,אלפנ

 .-ֵמ םֵמָרַּכ 00 ם;םפיש 011 ש. 6. ןגָאנּפָא
 ,הָּמַר 60 4606106 שש. 6. ןרַאנֿפָא
 ,תּואָּמַר 6606װ?108 4 ן'כערַאנּפָא
 ץיטַײק -- || ;בָּל-םיִמָּת 994, 8100616 06. גיצרַאהנֿפָא

 ,בֵל"מֶּת 118:4688} 818061197
 ,ןצונּפָא = ןצֹונפָא

 ,דַצְל הֶּיִמְנ ?טעתום8 ט8צ ,/ גנֹוניַונפֶא
 ,הָדָצַה הֵּמַה 00 זטעמ םיטפצ שש. 6. ןגינּפָא



 ןעיונפָא

 90 וֹוּמְהִל הֵּקַּכ 90 ?0מואג 8ס000מ8 6 4. ןעִיונפָא
 ׁשֵּבְלַה עסט1606 טנוג 8

 - ,םינָּפַה = םיִנָּפַא
 90 רעסםע !ׁשיִמְׁשַהְב הֵּלַּכ 0 טאס טק ש 6. ןצונפָא

 יֵרְי לַע ַחָּבְׁשַה 0 גזחמ;0ס6 עצ ט8ס :הֵלַּב סט

 ,הֹלָּב טס זטספ1 סט ךִיז --|| ; שיִמְׁשַת
 ,לּוׁשְלָׁש 6188 בַײלנֿפָא

 00 1886 !-ִמ ַחֹקְל 90 1840 הוטפצ 0. 4 ןעמענפָא

 00 06 ן81:81/806 . 8 -- || ; הֶרָנֲחַּב ַחֹקָל טפסצ

 ,ׁשֹבָי .קֵּתְַּׁשִה
 46 888 '26- ןושל רעד ןעמונענּפָא םהוא טָאה םע --

 ,םלאנ 6016 8קסס0111688 = |

 6ס 40410816 !בֵטְרַה סס 1886 שס6 ש. 6. ןצענֿפָא

 ,הָּיִתְׁשִּב ךֵּנַה סד סנ14/

 90 180016 017 (8 ןעסעסי) ט. 6. ןעשזדיומעלַאסּפָא
 .הָנּוב יִלְבּו תּוריִהְמִּב אֹרָה

 ןעכודפָא += ןעפַאספָא

 .סַאצבָא = ץיַאסּפָא
 00 8019 8880 ש. 6 ןרוטרַאטּפָא

 ,הנק 90 טגָצ ש. 6 ןֹרֹחַסֹּפֶא
 .םָיַא ,רֵחֶּפַה 00 808/6 6. 6. ןעשַארטספָא

 סס 9886 011 96 פוס 0* ט. 6. ןעװעכערטספָא

 ,הָרָמַה ׁשאֹרַמ ףֵדֹועָה תֶא רַסָה ס0688 0? 8 זמסהמטניס

 ,וּורֲחֶהִמ רַמָה 90 גמפ?עו ט. 6. ןעילוסּפָא

 .ףֹרָח 90 8/מ80 ש. 6. ןעילַאמסּפָא
 .ײִמ ץצֶמ ,הֹצֶמ 00 םטסא 014 ט. 6. ןעקָאמסּפָא

 ךֵלֶכל 10 8011 שוומ 8תֹוטס} ש 4 ןעקרַאמפּפָא

 יךַאָה ריִרְּב
 גנֹודְּב ַחֹׁשְמ 90 יטמצ 0. 6. ןעװעלימסּפָא

 יםָזְבַא ַחֵּתַּפ 00 טמטט0216 ש. 6. ןעװעקשזנָארפטּפָא

 .יֵמ רֵרָּנ סס 8סעפמס 033 ט. 6. ןעבָארקטּפָא
 ,(טרָאװטײצ ַא דָאנ) פָא = טעפָא

 608116 ;(הליכאל ןֹובָאַּת םמקס1110 (ט1. | -) זמ טיטעפַא

 .הָנְאַּת
 64019108 8ץמס1106, 1611808016 66/. ענטוטעּפַא

 281848016  :הָוָאַּת רֵרֹועְמ ?סנמקומא ;ןֹוכָאַּת רֵרֹועְמ

 ְךַחל םיִעָנ
 .ןעמעטָאּפָא = ןעמעטעפָא

 .(ןוילע ןיד תיבל) הָנָלְּכִה הָמיִלְקנַא םץמס8} ./ עיצַאלעּפַא

 לָש לֹורָג רֵתֹיַה קֶחֶרֶּמַה םנמסו!סמ (066=) מ םואילעֿפַא
 ,ולולפמכנ ׁשָמָּׁשַח ןֶמ תָכָל-בַבֹּב

 (וילע ןיד תיבל) לֹבָק 90 םעקספ} ש. זש ןרילעּפַא

 .בָהָויַהּוּמַּת ס18886 (עז ןע -) ./ ןיצלעפַא
 הֵּכַּב ירֹמָנ 10 626, ?ומופמ ש 6. ןגידנעּפָא
 ירּנֵעָה יִעְמ תֶפֶסֹוּת 2/ץסתסוצ (ע/ | --) זמ טקַידנעּפַא

 ,בֵׁשָה ,הֹנָע 00 גנגפשטסצ, עסקוצ שש. 6. ןרעֿפטנעפָא

 יאָיְמָהְרַפְּב ייִּבְמּופִּב סעסמוצ 606 טַיהרענעֿפָא
 ןרעֿפטנעּפָא = ןרעֿפנעפא

 90 686 :לֹבָאָל הֵּלַּכ 10 ?ותֹואמ 0828  ש. 6 ןסעּפָא

 ֹולְּכ לֹכָא 1ס 080 טע :דָמ םַמְרּכ 4

 .םיִניִּמַה יִפָל דֵרְּמַה
 -ג *

 ןצופפָא -- 17 ==

 90 םזוסטס 8 ץסעמסמ ץרַאה םָאד ןצעמוא ןסעפָא --

 ,שיא רעצ
 ,םֹפָרְטֶּפִא ופעס18מ (2/. סע --) ומ ןוקעפָא |

 יתֹומְפְרִמְּפַא םוג8:618ת5מו0 ,/' !עווטסנוקעפָא

 ךיז -| :ׁשֶפָנ לַעג רֵרֹע 90 8184ט89 . 8. ןעלקעפָא

 .ׁשָפָנ לַעֹנ ׁשֵנְרַה 60 טס 61888966 2

 10 86016 ;רֹמָנ סס 66, 1081:6 המ 604 6.6.ןקעֿפָא

 .רֶמָנ יֵדיִל אֹוּב ,רֹמָנ

 סקסע8101) םטניססמ !לַעֹוּפ סטס1י801 זמ רעטַארעּפָא

 ,(חותנב ןמא) אֵפֹור יַהָּתַנְמ

 .(הלוחה ףונכנ ַחֹוּתִנ ,הָלּעְּפ סץס1210 /  עיצַארעּפָא

 יחֹוּתִנ הֹׂשָע יֵחֵּתַנ ,לעֶּפ 0 סעס1:846 0.6. ןערירעּפָא

 ,תֹוניגְנִב הָזֲחַמ סטס18 .ץ ערעפא

 .הָמָרְּפֶא סקסנ:6118 / עטערעפָא

 .רֹטְס 90 8180 ש. 4. ןשטַאפּפָא

 40 םוטתממ16 8 ץסע- ןעלגולֿפ וד ןצעמוא ןשטַאּפּפָא --

 ,שיא לפשה 800

 ייִמ ַחֵפָה 90 18מ 01? ט. 6, ןכָאֿפּפָא

 01181) 164086 :יִמ הָליֵפְנ 181120 01+ זה לַאֿפפָא

 | ,םיִרָיִׁש ,לָּפִמ יס6
 .ׁשטָל .טֹרֶמ 0 ץס118ג ש. 6. ןרילָאפּפָא

 ךֹולָה 60 0886 :יִמ לפָנ 30 1811 047 +. ת. ןלַאֿפּפָא

 .הֹזְר יִׁשֹחָּכ 90 608806 םיטפצ 1086 1682 ;רֹסָחְו

 ,םֹוצ הֵּלַּכ 0 טס געסט 1880/8 ש. . ןטסַאֿפּפָא 1

 40 0810, :רֹדָמ 10 זמספפטעס ש. 6. ןסַאפפָא

 .-ָל ברא 116 ןג טט818 104

 .הָליִבֲח רֵּתַה 90 טמץפ016 2 6. ןקאפפָא

 אֵפְרַה 40 26 !םעסטפמ ׁשוומ עסצ . ןקָאפפָא

 | .תֹועְּבְעַבֲאָה תַלֲחַּמִמ

 יײֵמ הָעיִסְנ 6סמּפ:לטעס עמ רָאֿפפָא

 ןביוטשפָא = ןעשָארָאפּפָא

 יַעֹבְצ 90 6ץס, 601סע ש. 6. ןברַאֿפּפָא

 חֹׂשֶע 60 00108, 030816 2 6. ןעװעשטַאטרַאפּפָא

 .רָי רַחַאְלכ הָכאָלְמ
 יַהֹלֶש 60 0ס8װ800ת) 6/800188 . 6. ןגיטרַאֿפפָא

 90 209 ?מעסט8)ג א = ךַיז -|| ;:רמָנ צס ?1םוצ

 | ,ֹּתְכאַלְמ רֹמָנ סמס'8 דשסנצ

 ַעֹמָנ טס 566 009, ףסקעו) 10876 ט. 4. ןרָאֿפפָא

 .וּכְרַרְל אֵָי
 רַּטַכ 00 80ס8זמ ;קֶלָׁש 90 80810 2 4 ןערַאפּפָא

 ,רֹוּטק יִדָי לַע םָּמַח

 800212806 ש. 6. ןערָאפפָא

 068 שש ?* ריז ןערָאפּפָא

 , ,ּתְבאַלְמ רֹמָנ טטסעװ

 ךַיז -|| :זֵׁשַּד ,העָר 0 1660, 181968 0 4 ןעשַאפפָא

 .הֶׁשָּכ ,ןֹמָׁש סס 860 186 שש. =

 .יִמ לֹפָנְו בקָר 60 עס9 08 ט. 4 ןלױֿפפָא
 ,ןביומשמָא = ןעילופפָא
 60 ןע01188,3 2180 :הָקִנ 60 0168 2 6 ןצופפָא

 יהָּמַר 60 64טעס, 46001ט6 (/:0.) !(םילענג הֵּקַנ

 ירֵרְּפַה 0 טמססטץ16,

 00 06 +םנסטעמ



 ןשיוֿפפָא

 ןעוועשמַאמרַאּפּפָא = ןשוֿפּפָא

 ֹולְּכ רֹמָנ 0ס 860 ?םנסטקמ} 110184 4. 6. ןרטַפפָא
 10 1ותוצת ץ1הצומַת סת 8 160016 0. 64 ןעלדוֿפּפָא

 60 006 014 ס!טנמ8ווצ (/0/.) ּורֹוּנּכַה לַע ןֵגנָל רֹמָנ
 ,םַנ ןָפֹואְּב ְךהֶח

 ,ןעשַאפפָא = ןרעטיֿפּפָא
 .-ִמ ןִפּוׁשְּב ףׁשְפַׁש 90 1016 011 ש. 4. ןלַײֿפפָא
 ,תֶרֹמָנ וו /תפפ מ ץ'כעלַײֿפּפָא
 יָנָעְב היָה 90 1106 זמ 10180ע}7 0. 4 ןרעטסנוֿפּפָא
 ,-ָמ רֶּקנ 0 0016 017 0. 0. ןקופּפָא
 ןעט 8410, !לֶא הֶאיִׂשְנ סםעצעומפ 014 /,  גנורוֿפפָא

 ,לֵשְלַׁשְמ םמ עול 60
 ;-5 ְךֵלֹוה ,לֵבֹה ס0 ס8עצץ, ססםצסצ ש. 6. ןרוֿפֿפֶא
 ְּךְרָאַה טס 6612 !:הִנל 00 8000זגץפתש/ 0
 0 401406 טצ ץע0101808 64182 ק201תס !רָחַא
 ,(הבקח) לַׁשְלֵׁש 90 ץטנישס !והַעְּטַה ,הָעְהַה

 יִדָי לַע בַמְרַה 90 ראס0 ט} ץ158108 0. 6. ןשִיפּפָא
 ,הָנָּתְׁשַה

 ,לֹבָכ 00 80110ע ש. 7. ךיז ןנָאלפּפָא
 ;ְךּובָּסַה ַחֵּתַּפ רֵּתַה 00 0180018216 שי 0. ןרעטנָאלפּפָא

 ,רֶמָנ יִדיֵל אֵבָה 90 םגֹומא 90 8םמ 06
 .ןרעטנָאלּפּפָא = ןעוערטנַאלּפּפָא
 ,-לֵע (םימנ ְּךֹפֶׁש 00 עסטע טקסת 6. 6- ןעכוילפפָא
 ,-ָמ ףֹטָׁש ,םֹרָז 90 11090 011 6. ןציולֿפּפָא

 ,בר םד דבא 90 01660 טולב טומ ןציולֿפּפָא --
 .-מ םֹרָז סס סח 017 ש. . ןסולֿפּפָא
 ,-מ ףוע 0 וי 043 ש. יח ןעולֿפּפָא
 ,ולָּכ טֹרֶמ 90 ץ!ט01 031 0 6 ןקולֿפּפָא
 | ,ץֶהֵּנ 90 ונסת 6. 6. ןטעלפפָא
 ,הָעיִלָּקַה ַחֵּתִּפ 60 טת9180 ש. 6. ןטכעלֿפּפָא
 ,קֹסּפ ,ץֹרָח 90 466106 ש. 6. ןענע - .ןעוקסַפְפָא
 +0 +846 011 106 10048 (0/ 6 +. 6. ןעטנעפפָא

 ,(םוס ילגר לשנ לֶכָּכַה חֵּתַּפ |20156)
 ,ןּברָה == רעּפּפָא

 ,ןַײז בירקַמ = ןרעֿפּפָא/

 :אֶלַמ וס ץסע?סעזג ןרֹמְג 0 1/מו8מ ש. . ןעװַארפּפָא
 .ַחּוט 10 קס1

 ,ןביוטשּפָא = ןעשָארפּפָא
 .חמֹר ,הֵּטֵׁש סס 1001, 6טק6 ש. 6. ןעוועצירֿפּפָא
 ,רָרָה טס 10026 ט. 6. ןרורֿפּפָא

 ז0ס עסמסשש :ׁשָפָנ בֵׁשָה 90 עס1ע088 ש 6. ןשורֿפפֶא
 ,ׁשֵּדַה

 סס ?1םוצמ ?זשומפ ?ןנֵס 90 1 ש. 6. ןעלגערּפּפָא
 ,ןְגַמְל רֹמְנ

 .ְךֶרֶּפ ,רֹהָס 40 0004:860100) 161006 0. 6. ןגערֿפּפָא
 ךיז -|| :רֶו הֹׂשֶע ירֵכָנ 0ס ס8סע8מעס ש. 6 ןרמערֿפּפָא
 ,רֶכֵנתִה סס 00 66

 וס וץֲהַג 00 ועסמ :ץֹהְל קֹחָד 90 קעספצ ןסערפפָא
 ,קֶלֶח הֹׂשָע פנגסס9

 ןעפולַאקּפָא -- 78 --

 146 181:08 16 107 ץי8966 טסערפענּפָא זוא םוא טב --
 ,םבסומ רבדל תאז בשוח אוה

 ,גנולָאצפָא = !םיִרָבח םַמ 86 :םֶכָמ ,םַמ 988 זא לֶאצפָא
 םּולְׁשַּת 10868101629 :םּולְׁשַּת פענס ,/ גנולָאצפָא

 .יֵקָלָח
 ,למָנ 0 עסעּפצ :ולְּכ םֵּנַׁש 00 קפצ 011 0. 6 ןלָאצּפָא
 ,רָדָנְּב לָּדְבַה ,ךוט 90 6006 011 ש. 6. ןעמַאצפָא
 ,םַאצ בָא = סַאצפָא
 ,(ילכמ ןיינ אֵצֹוה ,וֹרָּב 90 98, ניס ש. 6. ןֿפַאצֿפָא
 ןָחְבִמְל הָלָנ ןצמץעס8810מ ;ןֹויָּכִנ 46004100 ? גוצפָא

 8017-018101084100 01 8 יטס1מתת :(סופד תיב לשנ
 ,(א ׁשיִמְׁשַּתַה יֵנְפִל הָּׁשִא תַקיֵרְּב 6 601110

 וס 00886 טס8801מ1מ0 1866 טט19גסעי ט. 4. ןעטוווצפָא
 ,לבָנ ,ַחֹרְּפִל לדֶח

 ,עגנווווצבָא = עגנווווצּפָא
 אָצֹוה 90 6490ע6 !םֹרָמ 90 ץ}טסע 011 ש . ןפֹוצפָא

 ,הָקְוְחְב
 00 8ט8281, 00צסע ראוסמ 8ט92/ ש. 0. ןרעקוצפָא

 ,רֶּכָסָב הֵּפַּכ
 ,-ֵמ הָביִׁשְמ 6180146 011 זװ יצא
 ,רּואָּת 1801 ;ןֹויִצ זמפי/גוממי 013 ,ץ' גנונעכיוצּפָא
 10 נפש; !ןֵּמַמ ,ןיַצ 9ס זמפני 011 +. 6. ןענעכִייצפָא
 ,םֹׁשָר ,רָאָה 6

 ,רֹפֶס יהֹנָמ 90 6002, םטזמ'סע 0. 64 ןלִיַוצפָא
 ונְמְרִמ םּוס ַחֵּתַּפ 90 טממנ1016 ש. 6. ןעמַיוצּפָא
 וא רהנמ םימ) אֵצֹוה 90 עט 011 612 ש. 4. ןעוצפָא

 ו0ס 466ט0/ !"מ ְךֶׁשָמ 900 םט1} 011 ;(תיבחמ הקשמ
 ,הָהְׁשַה 60 66/8צ, ץע001806 !(ןובשחכנ דַמ הֵּכַנ .ַעֹרָנ

 ;ַהֶּנֲהְל ןֹויְלִג םֶּפְדַה 0 תג81:6 8 זזמץ:ס88108 !ָּדַׁשְמַה
 ;(רוע) טֵׁשְּפַה 00 1183 , 89עוװ !:םֵמָה 00 08 011
 ;-מ עֹפָנ ,ול ְךֹולָה 00 םס 011) זמסטס םשֿפ ט. 0. ||
 8011-09101089100 01 ןטסומסמ 1061016 60- 7-|
 ?ס 26 זי. ךיז = ||:זא ׁשיִמְׁשַּתַה יִנְפִל הָּׁשִא תֹקיִרְּב 10
 -ִמ ףֹמְנ 90 סנוץ, 6עסק :(ןפמ ְךֶׁשֶּמִה טעסט;
 90 סצ8זמומס 026801+ 26106 0010101 (6/' עס -
 ,זא ׁשיִמְׁשַּתַה יִנְפִל ּהְמְצַע תֶא קֹדָּב עס )

 ,-ל בֹרֶא 00 0840, טטפץ|םצ ֿפעצ ש. 6. ןרעפיצפָא
 {ס0 10688006 רש1סמ 0010088868 0. 6. ןעלקריצפָא

 .קֹויְדְב הֹׂשֲע 00 6460006 02/01ט||/ ּוהָנּוהְמִּב דֹדֶמ
 ,ןעמיוצּפָא = ןעמעצפָא

 ,ןֹוזָר ,תּוׁשיִחְּכ 61086184108 ,/ גנורעצפא
 ׁשּוהָּכ הֹׂשֲע 00 08806, 010401400 ט. 6. ןרעצפָא

 ,ׁשֹחָּכ 90 109806 םיטםצי 1811 011 ט. . ךד-|

 ,הָזְרַה
 00 ו!לָׁשַבְל רֹמָנ 60 ?1םֹוּפמ 6001008 0. (. ןכָאקּפָא

 ךַיז -|| :קלָׁש 60 80814 !ַהֵּהַר טס טסו| :לָׂשַּב 0004
 ,ָשַּבְתִה סס 06 0008466 2 24

 ,-ֶמ רֵּקַנ 10 ץנסא 014 ט. 6. ןעפולַאקּפָא

 ,(הדנ תוכלה) ט'ע סדא ייח וא



 ןכלַאקּפָא

 ידָיפ 90 08101:146, רטמ190ש88 ש 6. ןכלַאקּפָא

 ףעוועיואוופָא = ןעװעדנַאמָאקּפָא

 ."ָמ קֹרָס 0 ססוגס 031 +. 6. ןעמַאקפָא

 .הלַּכ ,רֹמָנ 10 1ומופנ/ 606 6. 6. ןעשטנָאקּפָא
 יֵנָעְב (וימינ הָּלַּכ 90 ןנ888 !ת זמ18סנייק 0, 64 ןעשטיינַאקּפָא

 .(ריחמג) הֹלֲע 90 0084 ןטסָאקּפָא

 90 3ותֹואמ ;(ריצח) רֹצמ 0 זמסוט 011 ש. 6. ןעסָאקּפָא

 ,רֹצְקִל הֵּלַּכ גסט106

 60 ?טצמ טק, 9000: טק (8'006 2/66068) ןרעסַאקּפָא

 ,(לוורש) ףֵׁשֲח

 יקָּמְעַה 60 ססעֶצ ש. 6. ןריפָאקפָא

 ,"מ ףֶטְפַש ,ףֹסָנ 00 סעיוק, 01:16116 ש. 4. ןעפַאקפָא

 יךיז ןעלצעקּפָא == ךִיז ןעיצָאקּפָא

 יַּמַק 0 ענמסמ ש. 6. ןגרַאקּפָא

 .ןעשַאפּפא = ןעמרָאקפָא

 יקָקָּפִה אֵצֹוה סס טמסס+ ש 6. ןעוועקרָאקּפָא

 הֹׂשָט טס 001008 :ַחֹרָמ 90 21008/ 0. 6. ןעשטַאוקּפָא

 .הֵּמַנ הֶכאּלִמ

 .ץחָל .קֹחָּד 60 806626 6. 6. ןשטעווקפָא

 90 1176 1ת זמופסעצ :לֹבָמ 10 801161 ש.;. ְךֹוז ןלעווקפָא

 ִנֲעְב היִח
 60 110/88 81838860ע- 0. 6 ןענעליוק - ,ןליוק|פָא

 .תַהְׁשַה הֵּלַּכ 60 עטֹומ (/?.) ּ:םֹהָׁשָל רֹמְ 19

 ,הָּיְנק 406 01 טטצומ זװ ףיוקפָא

 .-ִמ הֹנָה סס טטצ, טטנ16מ286 ?/סתג 6 64 ןֿפיױקפָא

 | ,הָנֹק טטץ6ע, טטע0248861 ?6 רעֿפיױקפָא

 .לָגְלַגְל הֵּלַּב ,רֹמָנ 00 ?1מ18ג ע011100 2 6. ןעלקיוקפָא

 ;לֹבֶפ 60 80316ע :רֶטֶּפִה 10 806 011 2 ןעמוקפָא

 ,רָסָח היָה 00 10188 :יִנְעַה 10 םעסלס טס0ע

 80000106ת3 ;םיִרּומִי ,רָעַצ 801161140 8 ׁשִינעמוקפָא

 .(תונווע דעב) הֶרָּפַּכ ,ׁשָנֹע

 לע דֹמְל 90 ןספעמ טצ 10010מ6 29 2 4. ןקוקפָא

 ,רֹמָׁש 90 רט8?סמ :תֹּולְּכַּתְסֶה יִדָי

 תֶא רֵסָה 90 עסזמסטס מס קט?ו} ש. 6. ןעועטוקפָא

 .ַחיִּמַה
 אֵצֹוה ,תֶרָׁשְרַׁשַה תֶא ַחֵּתַּפ 00 טתסמפומ ש. 6. ןעלטַייקּפָא

 ,(תלד לשנ וָוִה תֶא
 ,לָּנַע ,לגֶע הֹׂשֲע 0 10816 100260 2 4. ןגוכעלַײקפָא

 00 1118 :;םעֶל ,םֹפָּכ 0 סםסיט 049 2 ןעַײקפָא

 ,םעֶלְל הָּפַּב ,רֹמָנ סט
 .יָמ ללָּג סס ע011 011 סו 8608 6. 6. ןעלקַײקּפָא

 בֵׁשָה 90 עס?ץסאמ :רֵרָק .ןֵּנִצ 10 0001 ש. . ןלִיקפָא
 ז רֵרְקְחִה .ןִֵּטְצִה טס 6001 068611 0. ?= ךיז -- || ;ׁשֶפָנ

 ,וׁשְפַנ בֵׁשָה 10 161:684 4
 :תֶדָּלִמ דֹמֶע 60 06886 8089188 0. 4 ןעלדנוקּפָא

 .טֵּלַמ ,רֹלָי 10 םוטס טונפג 40 8 0116 ש. ? ךיז - ||
 הֹׂשָע 10 6460006 21018110811ש יש 6. ןעלצניקפא

 יְמֶא הֵׂשֲעַמ
 הָּטַה 90 ?טעמ תש8} ס/ 28106 ש. 6. ןעוע'רוקּפָא

 יהְּדּצַה הטָנ ס ?טזמ השהצ 6 = ְךִי' = || :הֶּדצַה

 ןעװעטַארּפָא =- ל9 --

 8מטצסט1800סמ !רּוצְק 80:1086ז000/ ,/ גנוצרוקפָא
 ,תֹוביֵת יִׁשאָר ,ןֹוקיִרְטֹונ

 ?0 8טטעסט1806 !רֵצַקה 90 42:1020 0 6. ןצרוקּפָא

 ,(הלמ) רֶצַב (6 60*1007)
 טס 86111:6 011 ;ףֹננ ,הֵּכַה 80 811:11:6 6 6. ןֿפַאלקּפָא

 60 00856 80116ות8  !הֶאְּכַה יִרְי לַע רֶמָה ט089 4

 לשמל) תּוריִהְמִּב רֹמָא 0 184016 01 ( /1},) :תֹוּכַהַמ לדֶח
 ,(םילהת לש רומזמ

 40 108 014 0110086, 6 6. ןבַײלק -- ,ןביולק!!ּפָא

 | ,רֹחָּב 6

 .קָבָּדַה רֵמָה 60 טמפןטס . 6. ןעיולקּפָא
 60 !לֵצְלַצְמ לֹדָח 60 06886 עומ8ות ש 6. ןעגנילקּפָא

 .דָה ַעֵמְׁשִה 6620, 0806

 40 ץסזמסצ6 8010690108 88000 ש 6. ןפעלקפָא

 10 ש =. ךיז -|| :דֵרְּפַה 60 8סץפ:816 !קָּבְרִּמַה רֵסְה

 ,דֵרָּפִר 00 06 86װ819406 ;רַמּוה 26 16ז00764

 .(ויד) גֹפֶמ ,הֹהָמ טס 0100 שע. 4. ןקעלקפָא

 ןֵֹּבְתַה 60 60881461, 8611001806 0. 8. ןרעלקֿפָא

 ,לֵּכַּתְסִה
 יתּוריִהְמִב ארק .ןֹווָפִחְּב רֵּטַּפ 0 186016 011 . 6. ןקַאנקּפָא
 םיִמָמְהַה ַחֵּתַּפ .רֶסָה 60 טת1016 . 6. ןשטיינקּפָא

 הְטיִבְצִּב רֵסָה 00 עומסמ 0 םֹוק 01? ש 6. ןֿפַײנקּפָא

 .(רשק) רֵּתַה .ַחָּתַּפ 0 ט016 6. . ןֿפינקּפָא

 ,שּולָל הֶּלַּכ 60 1118 12686188 6. 6. ןטענקּפָא
 .םיִרֹוּתְפַּכַה ַחֵּתַּפ 90 טממט99סמ 0. 4. ןעלפענקּפָא
 40 (/06.) :(םילגע) דלִי 90 081ט6 ש. ?. ךיז ןבלעקּפָא

 ,(השא לעג דֹלֵי 2106 גניפמ

 ,םיִלּותֲה רֹלֵי 80 119ס0 = ;= ךיז ןלצעקּפָא

 .ןעוועריקפָא = ןעווערעקּפָא

 וס םטססק !הֹשָנ ,רֹסָה 40 ?טעמ הע 6. 4. ןרעקפָא

 ,אֵמאֵמ 1
 .הָּפְׁשַא טּואֵמ 8טטססעומפ8 8 ןץ'כערעקפָא

 ,"מ רֶרֶנ 60 801860 011 8סז8קס 011 ש. 6. ןצַארקפא

 ,-ִמ לֵּבִק סס םס0 {עסזמ שש. . ןגִירקפָא
 {0 00811601 8016 1106 ע. 2 ךיז ןגירקפָא

 00 06886 0ט01108//8 ?ַעּוְי ןֶמֶנ טמֹוקְתִה ,ביִר

 ,ביִרָמ לדָח
 לעו אֹרּקִמ לֹדֶָח 90 00886 סעססומש ש. 6. ןעיורקפָא

 ,(לוגנרת
 60 רטסםע :"מ לֹהְו 90 סע000 087 0. ןכִירקפָא

 .ֹועְבִצ דבֶא ,לבָנ .הֹלָּב 011, 1866, 1086 00104

 ,רָׁשָיַה .יֹוטְּנַה רֶׁשֵי 00 8?:פוםסטמ ש 6. ןעמִירקפָא

 .ןצַארקּפָא = ןצירקפא

 ַחַנָאַהַמ לדֶח 60 0886 עס8תותפ 6. ת. ןצכערקּפָא
 יַעּורְי ןֶמֶז הֹלָח 0 26 111 8סעג6 11040 0. 4. ןעקנערקפָא

 יַתיִט 8000, ח18806װ, 1ס09-6880 / עװַארפָא

 ןעלָאופָא = ןריזַארּפָא

 ,ייִּתְלַבָל ץֹעָי 90 61580טו8ס, 018802606 6. . ןסָארּפָא

 60 עס- ולצַה 00 8םטס, 108006 ש 4. ןעװעטַארּפָא
 ,שָפָנ בֵׁשְה יהָיָחַה ט1ט6



 ןעטַארּפָא

 60 0168 011, !:הַּנַּפ 00 0168 טש. 6. ןעמַארפָא

 .רַסָה ,רֶעָּב עסנמס6
 .הָחּונְמ 089, עסמס8ס זמ ורפָא

 .(הינאב) -ַמ םּוׁש 60 עסשש 011 ט..יןרעדורפָא
 .ׁשעֶרַהַמ לֹדָח 90 00886 םס9מסעומפי ס. ם.*ןרעדורּפָא
 ,ז .ד ש.זי,ךיז -- || :ַחּונ טס 1:689, 181: 8 1680 ש. ח. ןעורפָא
 ,(האירק לע) הָנֲעַמ 268/0286 8 ףורֿפֶא

 60 160081, !רֵוְחַה ,בֵׁשְה 00 0911 011 ש. (. ןֿפורפָא

 60 רט1סג0ניפלט (6 0010) 1ע?סנב ;(קח) לָּטַּב 1סט6
 ש. 7. יז -|| :ןֶּתַמּו אָׂשַּמִמ (עבטמ) אֵצֹוד 01ע0118110

 רֹותְּב לעֶּפ 0 164049 !:הֹנָע 60 168/040, 220906/

 ,םעט ְּךֵׁשֹומ היָה 0 מהטס 8מ 21001-94800 !הֶבּוׁשְּת
 .(הלחמ) רֹוח 60 עס00טז , 618װ86 קורוצ ךיוז ןפורּפָא --

 90 זמסט6 011 0 םיטפש, 8076 031 ט. 6 ןקורֿפָא
 .ַחיֶרְּבַה תֶא אָצֹוה 60 טמ'מס16 !-מ קַּתְטַה ידָמ ַעֵנָה

 .ַחֹהְּפ .ַחיִרְּבַה תֶא אֵצֹוה 0 טמ'מס19 ש. 6. ןעלגִירּפָא
 .ןעוורנּפָא = ןעזירֿפָא

 ,שזַארּפוא = שזירפָא

 ,ײִמ ץּוח .דַבְּלִמ ט08106, 6000 עסק. שטורפָא
 ,יֵמ דַרָג סס 8018008 011 ט. 6. ןעשטיורפָא
 ש. 7. ךיז -||:קֹהָמ ףּוש 90 עטס 014 0. 6. ןבַײרֿפָא

 ,הָחָּמִה 60 ט6 זט00606 7

 ,יאָנְּת ,הָוֹוח 8::8משסנמסת?, 8010ט180108 ?ש דֵייֹופֶא
 40 :רֵּבַּדְמ לֹדָה טס 00286 8קספ!2גתשי 0. 4. ןְדיַורפָא

 90 81128006) ואָריִמְּג דַע רֵּבַּד 4816 סס 986 8

 ?ס ;אָנְחַה ,םָּכְסַהְב אֹוּב ,הָוֹוח הֹׂשֲע 260, 8916

 םוקמ ןמו) עֹבָק ,דֹעי 1246 םתת 2ץקס1תעתמסמט

 ,-יִּתְלִבְל ץֹעְי 00 61880806 ש. 64 || !(ןויאול

 ?ס 418001ע6ס0 8'020 689 ןצרַאה ןוֿפ ךוז ןדוורּפָא --

 ,םירבדב ובל תא ךּפש

 ךשמ 90 181:6 םיטפש סט8001ג018 םונוק ןדוורּפָא --

 ,םירחא לש םינוק

 ילבמ 618108:816188, 169 8106 ןוֿפרעד טדערעגּפָא --
 ."לא בל םיש

 (מס0 18 20 0ט080100 טדערענפא ווא םעד ןוֿפ -
 ,הוב קפט לכ ןיא 8004

 8910ט18910מ, ני8תסזמסת, 8060- 8 שונעדִיירּפָא

 רּועָי ,הָטיִבְק 8טמס1מסעמסתס ;םֵּכְמַה .הָזֹה ,יִאָנִּת עס 6
 ;(ןויארל םוקמו ןמז לשו

 ,רָאֿפּפָא = עוַײרּפָא

 ,ןרָאֿפפָא = ןזַײרּפָא

 ,"ֵמ בכָר 90 1106 011 ?. 8 ןטַײרּפָא

 .רַּטקָּל הֶּלַּב 60 110188 8נמס1מ8 ט 4 ןרעכַוורּפָא
 {0 6ט800806 :רֵהַמ .הֵּקִנ טסס 010204 0. 6. ןגְונִיַורפָא

 ,(ריע קרח
 00 80/81806 ו"ַמ ערק 00 1081 011 0. (. ןסַײרּפָא

 ;רֶרֲחַּתְׁשַה 60 10086 0008013 6. 7. ךיז -- ||; -ֵמ דֵרְּפַה
 ,רָּפִח 00 26 806

 לֶׁש הֶנָּשֲה ַחּול 81609-08160608 0 רעדנעלַאק-טַײרּפָא
 זד 7

 ,(שדוח לכב וא עובש לכב !םוי לכ םיערקנה) םיִדָדֹובְמ םיִלָע

 ןעלדנוװשּפָא -- 80 --

 40 0801 !םִיַמ ,ְךֹרֶע 60 םסע?סענג ש. 6. 4 ןסכירפָא
 .ׁשיִא יִרֲחַא רֵּפַס 0100, 8/688 11| 01 8 ץסע8סמג
 .תֹולָּג .ז ,תולג ןמכורּפָא --

 60 809 ֹות 0960ע, 8069 2:1280 ש 6. ןעװעטכורּפָא
 .(חנוכמ) רֶרֶמְֶב אֵבָה

 ,(םירצונל יעיברה שרחה) ליִרְּפַא 8011 ))//00070(  לירפַא

 ,לֹוָנ ,ףֹסְנ 00 6עוװ, 9110016 00ש6ת ש. 4 ןענִירפָא

 .יָמ ףֶסֶפֵמ

 .עַרָק 8סעמסלהותפי 90 011 ?ת סִורפֶא

 ריִצ ,רָאָּה 60 661100800, 880168 ש. 6. ןעוועסירפא
 .םֵׁשָר

 ,םָדֹק טס9096 466. רעורֿפַא

 .(ץע ירפ ןימ) קָמרַּפֲא 8קניוססל (2/ | -) ,/ זָאקִירּפַא

 היָה 0 26 +עסט21080106 0 4  ךױז ןערקִירּפָא
 ,ָגֹנְתִה 90 06 80ױ0186 שי 60תלעתעוסט8 :דיִרְמַמ
 ,הָרְמַה

 .םָׁשָנ תֶדְרֶמ לֹדָח 60 00880 עפגתנמפ ע. 4 ןענעגערפָא
 .ןטכירּפָא = ןטכערפא

 ;םֵׁשֲחַמ לדָח 60 11תופמ ע601:0ת1מ9 ש. 6 ןענעכערפָא
 טס 8010016 6.1. ךיז --||:הָּכִנ 0 4060, 41800ט8

 90 860 סטסג ישוזמ (}.) :=םִע ןֹוּבְׁשֶחַה קָּלַמ יט
 ּוהֵׂשֲעַמְּכ ׁשיִאְל לֹמָג

 .דרָג 00 8מםשס 014 8086 011 4. 6. ןבָאׂשּפָא
 ,תָרֹפָנ 8מסט1ממ8, 808141008 4 ץ'כעבָאשפָא

 .לֹוב הנָה סס טטצ 6מ08װק1צ} ש. 6. ןרעכַאשפָא
 0 8110 01? יאופג 208148 . 6. ןעװעילַאשפָא

 ,םיִׁשָרְקִּב (לתכ) הָּמַצ ,ןֹפֶס 90 טט21080004 ;םיִׂשָרְקִּב דֵרְּפַה
 .ןעמיושּפָא = ןעמָאשֿפָא

 800110108 ;(הדוכעמ) רֹוּמִּפ 018:018881 // גנוֿפַאשפָא

 ,לוטָּב

 .ןעלֿפוטּפָא = ןעלּפָאשפָא
 ;(הדובעמו רֵּטַּפ 00 618/0188 01800816 0. 4 ןֿפַאׂשּפָא

 .לֵּטַּב טס 8001180
 םץמו;ס- !הָכְרֲעַה ש8181100, 8ץץע81881 ,/ גנוצַאשפָא

 ,חָרֵּקִּב ?ְךֶרֵע תַנְבִה 018010

 ;ְךֶרֲעַה 90 689110800, ט8106, 8קץני8186 ע. 6. ןצַאשפָא
 .רַקַּב ,ְּךֶרֵע ןֵבָה 900 םעמיססס6

 ש. ז. ךיז -|| :רעֶנ 90 880 0 ט. 6 ןעלקָאשּפָא
 ."ִמ תּויָרֲחַא רַסָה ,=ִמ רֶעְנִה 06 יש88מ 0ס'8 88808 1

 .רֶזַפּו ףֹרָנ ,התֶח 181:6 גהשּפש ט. 6. ןרַאׂשפָא

 ,זָחְׁשַה .דֶּדַח 60 8מ8:טסמ ש. (. ןֿפרַאׂשפָא

 .ןצעגיושּפָא - ןצגָׁשְפָא

 הֵּמַר ,ׁשֵלֲחַה 60 יטס8/6ת ע. 6. ןכַאוװשיפָא
 סס ם120/ ;רֵחְׁשַה 00 2120א80ת ש. 6. ןצרַאושפָא

 ,(םילעג) טֹרֶמ (81068)

 .קתָׁש 0 06 811620 ש. 4 ןגַײװשּפָא
 ,-ָמ הֹהָׁש 00 פטגצמ 011 ש. . ןעמיוושּפָא

 טס 80ח1616 סג 01, 669/86 0. 6. ןעלדנווװשּפָא
 ,הָּמַר והָנֹוה



 ןעקנעװשּפָא

 60 טטס8ג 031) 0168 מצ זוחפותפי ש. 6. ןעקנעװשפָא

 יָּטַׁש יַחיִדָה
 ךַײ-|| :ַעָבָׁשִה טסס 1886 תמ 0981 ש. ת. ןרעװשפָא

 .ו יד 0. 7
 ֹוא ףֶצֵּקַה רֵסָה 00 8סטזמ, 8אוזמ 019 שי 6. ןעמיושפָא

 ,(לישבתה לעמ) הָמָהְּוַה
 ,הֶּסַנ הָכאָלְמ הֹׂשָע סס טס+ס, טגמ816 ש. 6. ןרעטסושפָא
 .רָדֲעַמְּב רֵּסָה 90 8םסטס} 026 ש. 6. ןעלֿפושפָא
 ,ןמכעשּפָא = ןטחָשפָא
 ,הֹׂשֲע 90 188/6 שש. 4. ןסַאטשיפָא

 ,ותיבב שיא רקב 40 ץפצ 8 31816 ךוזַאב ַא ןטַאטשּפָא --
 ,(לזרב הָׁשָקַה 0 8661 6. 6. ןעועלָאטשפָא

 ׁשֶרֹׁש 40ע1ט80000 :עָּג 40080086 / גנומַאטשּפָא
 : .(הלמ לש)

 00 06 :רֵלְוִה אצי 90 6680606 ש 4 ןעמַאטשּפָא
 ,(הלמ לש שוש אֹצי 141

 ,הָּפּונְּמַה אֵצֹוה 90 טמפ?סק, טממטמפ 6. 6. ןפָאטשפָא
 | ,תומ 90 616 6. 4. ןברַאטשּפָא
 ;דֹמְלְל רֹמָנ 90 ?10/8מ 80009ץ108 ש. 6. ןרידוטשפָא

 | ,ןּויָעָּב דמָל 90 8004 08161ט119
 600 ץסזמ0טס 986 0086 1עסנג . 64 ןבױטשּפָא

 00 4080 0208019 0 7. ךוז -|| ;-ֵמ קֶבָא רעֶנ

 7 .קָבָאֵמ רַעֵנְהַה
 011 ט. 6. ןסױטשּפָא

 .ףֹדָה 0 161

 ףֹהָּד ,הֹחָּד 00 עט8מ 011 0 2טפש ש. 6. ןפיטשפָא
 .ףֹהְּד 90 ץט8מ 011 ש. 6. ןעכרוטשפָא
 ,גנוגײט שפָא רַא == גנוגַײטשּפָא

 .ןגַײ משפ ָא רַא = ןנַײטשפָא

 :דמעל ְּךֵרֶאָה 00 8806 8 1088 1106 6. ם. ןויטׂשּפָא

 00 ח001/ ס01ג6 !טלָּב 0 ץניס1609} ןעעס?ַײע6
 ,לֵדָּבִה 00 80081806 0008611, 101116 !לֵצַּפְתִה 1
 ,שרָּפ ,רֵזְנִה

 466018100 ;לֵָרֹוּנְּב הָריִהְּב שס1109 שס046 ,ץ גנומוטשפָא
 ,לֶרֹוגְּב דּועָי טז טס6

 .לְרֹונְּב רֹחְּב 60 006 6. 6. ןעֹטִיטשּפָא
 יֵרָי לַע ַעֹצֶּפ 0 םטע6 טצ ק1102148 ש. 6 ןכעטשפָא

 ,(רהנמ םימ) אֵצֹוה 00 4/81ת (0 ?י?עסי) ;הָריִקָד
 ,קָסְּפַה 890, 8086 0 לעטשפָא

 60 8ץמס!ת? !בַּכִע ,רֹצֶע 60 8600 0.6. 4. ןלעטשפָא

 לֵּלְכִל אֹוּב 90 םפ1ע8ת260 רדט108 :(ןממ0 ַץכק ,דֹעִי

 יבָּכַעְתִה 0ס 89סץ, 8810 ש. ז. ךוז -|| ;-םִע הָמָּכְמַה
 00 86101ס6, ץע601010806 (0/ /400009) וקָמְּפַה

 ,(םילזונ) ַעְקְׁש

 ןֵּמַמ ,םֹתָח 90 8090 0. 6. ןעלפמעטשּפָא

 .רֵּפַּת פס 8010, ףט116 6. 4  ןפעטשּפָא
 ;הָמּונְּמַה רֵסָה 00 טת890ץ, טמפטת8 ש 6 ןקעטשפָא

 40 8ֹווק ומסס 2 ץסנפסת'8 8ת6 :ַהֹתְּפ 10 סץסם
 בֵׁשָה 90 עסוטזת 8601601} ;ׁשיִא דַיְּב הֶבָנְנִּב םיִׂש

 ,רֶתֵּמַּב

 :-ֵמ ףֹחָּד ,ההָּד 00 ץט8מ

 ןֿפָאלשּפָא -- 84 --

 ןעכרוטשפָא = !ןעכרעטשפָא

 .ןעברע טּפָא = + ןעכרעטשפָא
 אהרוא ינרק) רֹוָח 0 1611006 ש. 4 ןלַארטשּפָא
 יַעֹבָע סס 69ס (ץששיפ) שש 6. ןכַײרטשּפָא

 ,מבִצ ףֹטָק 10 ץומסמ 097 ? 6. ןעפישטשּפָא
 .אָמיִׁשָּפ = אטישפא

 .יִמ (קֹרָמ יִּדֹפְׁש סס עסטנ 011 6. ןֹסִיׂשְפֶא

 ירֹובָּכ 1680000) 16ש6610206 :הָאְרִי ?ס81 ?ת ייׂשּפָא

 יץְרָאיִּדְרָד .דֹובָּכ-תַאְרִי
 0 80010, 8176 8 800101ת28 0 6. ןצענַײשּפָא

 .יָּב ףֹוָנ ,-ֶּב רעֶג
 0סק8ניפוגניס, ןנ819- !הֶדֶרְּפַה 80081891מ0 ? דִיַישפָא

 .הָדיִרְּפ 108, 1680188
 90 1886 16806 01 2 םסץ8סת דו פָא ןעמענ =

 ,שיאמ דרפד

 ףיז -|| :ׁשֵרְּפַה ,דֵרְּפַה 0 80װ81296 ש. 6. ןְרִיַוׂשפָא

 ,ׁשֶרֶּפִה ,דֵרֶּפִה 00 06 8602184906 2 7

 .לַצַּפ .ףֵּלָה 0 ןנ8נ:6, 1601 2 64 ןלַושּפָא

 .הָפְלָק ץפניומפ8 ת ן'כעלִיושּפָא
 ןנופג9 088 !?הָרֹוא יִנְרִג תֵרָוֲחַה 207100910מ זמ ןַיישפָא

 .רַהֹז

 6ס ּוהָרֹוא יַנְרַה רַוְחַה 00 10:1006 0 4. ןענַײשּפָא

 .רֵהְזַה 6
 40 0168286) !ףָׁשְפַׁש ,ףּוש 90 800ט1 0. 6. ןרעַײשפָא

 .הָּקִנ 0168
 ,רויִצ ,רּואָּת 608ס11װ100 / גנורעדליושּפָא
 ,רָיִצ .רַאָת 90 60801106, 007100 = 6. ןרעדלִושּפָא

 עס 81806/6 8 ץסעפסת ןצעמוא ןוֿפ ןרעדלושּפָא --

 | ,שיאמ ער רבד

 הלָּב 90 טטסםע 011 טצ 1001 = 4 ןעלמשּפָא

 יׁשֶבֹע יֵרָי לַע
 .ֵׁשְפַה 0 8גת, 1187 ש. 6. ןדנִושפָא
 הָיְריִּב ץצָק 00 8004 011 0. 6. ןסִיׂשפָא
 י"ִמ הָּיִנֲאָּב גָלְפַה 00 8811 011 6. ז- ריז ןֿפישפָא

 !הֶאְלָה םהטפצ! (6 ס0י90300 0}} 6 002) 404. קושפַא

 .(לותחל)

 !-ָמ טבָח 9ס 886 09 2689 091 ש. 6 ןנָאלשּפָא
 90 םעומס 2881ת80 :דָמַחֹקְל 00 1886 םטהצ

 40 6018- ;(ובשהמ) הָּכַנ 90 466009 :ילַע יב הֵּכַה

 00 681:8080) !"יִּתְלִבְל ץעֵי 832846,} 40824ס 6

 ,רָגָנ ַחֵכֹוה .רתָמ טס 6146 :רֵּכַנ .רֶז הׂשָע א 6

 90 8600106 :(רוא ינרק) רֹוָח 0 168606 6 2.|
 90 0. ז ךַײ -| :סוק ּךֵּכַרְתִה 2114 (0/ /05/)

 ."ָּב ףֹגַנְתִה ם16 8106
 .שיא ידי הפר 40 6418000/206 טומ םעד ןגָאלשּפָא --

 .ףדָגָנ הָחֶכֹוה .הָריִתְמ 070989108 מ שינעגָאלשּפָא

 600108, 000010810ת, 01086, 608 ?ת סָאלשּפָא
 .ףֹוט ורָמָּנ וםּויִמ

 ,ןכַאוװשפָא = ןֿפַאלשפָא
 בר ןֶמְו ןׁׂשי 00 8180 8 !סת 1106 0. ח.} ֿפָאלשּפָא



 ןֿפִיָילשּפָא

 יִדָי לַע רַסָה ,שֹטָל 10 םזות0 01 2 6. ו ןֿפיילשפָא

 ,קֹרָמ ,טֹרֶמ 00 םס1188 : הֶׁשיִטְל
 ,רָׂשָק ַהְּתַּפ 00 30416 ש. 64 : ןֿפיַולשּפָא

 ?ס :לּועְנַּמַה ַחֹהְפ 10 ט21004, סקסת 6 6. ןסולשּפָא

 ;(ןובשח) רֹמָנ 90 01086 (60 6000100) :רֹנָס 1008 טװמ

 ,(קסע) רֹמג 90 600616
 ,האלה (בֹחְמִו ,ְךֹׁשָמ 90 6186 םוטהצ ש. 6. ןפעלשפָא
 ,דָּמֵׁש 00 ס0תטסעפ9 0. 4 ןרַמׂשּפָא

 ,דיורּפָא = סעומשּפָא

 ;אָריִמְנ דע רֵּבַּד 00 4811 90 186 6064 ט. 4. ןפעומשּפָא
 ,רֹמָנ סס םניפמע'ס 86

 ;(לזרגנ ׁשֹרֲחַל הַָּב 60 ?1תו8מ 10191מ8: ש. 6. ןדימשפָא
 .ׁשֶרָח תֶכאָלְמ יִדָי לַע רֵסָח 60 עסזמסטס טצ 10ע81מ8

 סס 0686 031 :הָעּוצְרִב הָקָלֲה 00 יטמֹוק ש. 6. ןסַײמשפָא
 ,ןסימשעגּפָא .ז !ײִמ טבֶח

 ?ס 80110016 !ְךֶלְכַל סס 6116 ס/* 8011 ש. 6. ןרימׂשפָא

 ,ַעּורְג ןֶפֹואְּב בֹתָּכ

 ךיז -|| ַּדַּתַה הָמְמַה 90 1619 011 ש. 6. ןצלעמשּפָא
 ,םֹמִה ,ְךֹּהֲה 40 תמס19 011 ש. ז

 ?0 8סעט6 88 0686016 (0/ 6 פ/װ 6. 6. ןְׁשָמַׂשְפֶא
 ,ׁשָּמַׁש רֹותְּב דבֵע |600006)

 00 00116, 021806, טתפונותמק ש. 6 ןעווערונשּפָא

 ,םיִלָבֲחַה רַּתַה
 401086 ו!דֶוְג יהְכיִתֲה ס0661מ0 019 סט9 ?ת טינשפָא

 ,ׁשָיע ץטת1פתזמסמ? :הָלָּפַמ
 00 1זס8װ/ וץֹצָק תֹרָּכ 40 סט? 011 ש. 4 ןדַײנשּפָא

 טס ןנ8:6 (06418) :(ריצח) רֹצָק 00 תמסיש (0098) !רֹצֶק

 ,רָּטַּפְתִה 90 םסס 011 ש. . || :(םינרפצנ ץֹצָק
 00 8176 טמ 8 20810688 טֿפעשעג ַא ןוֿפ ןדַײנשּפָא --
 ,קסעמ רטפתה
 10 00106 011 0198 8 1016 811 ןדַײנשּפָא טוג --
 ,קסעמ םולשב אצי

 אצי 40 600106 011 28601ש ןדײנשּפָא טכעלש --
 ,קזנב קטעמ

 ,גָּלְׁשַהְמ לֹדָח 60 60886 8תסישות ש. ח. ןעֶיינשְפָא
 ;(הליתשו םֹהָמ 0 8םט11 (6 6600/6) ש. 6. ןצַײנשּפָא

 .(ויריחג) הֵּקַנ 40 'ס1סלש (0046:8 10086)

 ןע811100184 !תֶרֹסְנ 882ט1ת4) קענומע לצִינשפָא

 טט19- :רּוּדִח ,לּוּפְלַּפ ,קויִד תנססצצ, 8304016/צ :טֶרֶּפ

 .הָצְלֲה 1011
 ."ִמ רֹוָג תֹרְּכ 60 סט6 011  פתומ ט11 ? 6 ןצינשפָא

 .תָרְֹנ ,םיִרָיֵש סמומֿפ) ע821288 ת ץ'כעצינשפָא

 0 ץס:4076 ס} 8 ןסעע 07 8180 ע. 6. ןלענשּפָא

 .תֹועָבְצֶאָב הָּפיֵחְד יִדי לע רַּסָה
 0 :דְמץצק) תרָּכ 900 סט9 084 +. 6. ןעװועקטעשפָא

 ,(בורכ) רֹוָגְל הֵּלַּכ 118188 סםסמקנמפי (6600:106)

 ,םֹחָׁש 60 818040406/ ש 4. ןטכעשפא

 {0 פסטזמ, :-ִמ בֹאָׁש 60 18016 סט? ט. 6. ןפעשפא

 ,(לישבתה לעמ המהוז) טּלָק 1:/8תג 1

 נָֹנ סס 8םמסםע !:ץֹצָכ 10 06 ש 4  ןרעשפא

9 
 ןקערשּפָא 8 -- =

 .יִמ ֵּקִּב .ַֹקֶּב 90 םעוופ 08 ש 4. ןטלַאּפשפָא
 .הָמָחְרָה יִלְּב ַחֵּתַּפ ס טממווסמ ט. 6. ןענַאּפשפָא

 (ףלהניהֹהָּד 00 ץטפמ 0260, 2606! שש. 4. ןרַאֿפשּפָא
 ;(שיא יובדנ.רתֶס 90 60219ע864109, 891088/ !רֹוחָאְל

 00 81161:0806 ש. 1. ךיז --|| ;דֶגָנ ַחֵבֹוח 40 6
 ,בָר ןֶמִז ֵחִּכַוְתִהנ ,ביִר 8 1088: 1106

 410 8870, 6600010186, |8} ם} ש. 6. ןרָאפשיפָא

 ,ץֵּמַמ ,ֹּׂשָה
 .הָפּנְּמַה תֶא איִצֹוה 40 טממטתפ ש 6 ןעװעטנופשפָא
 ,רֹוא יִנְרַק תַרְזִח 1611600100 / גנולגיפש פָא

 ;הָאְרַמַב ֹומְּב הֵאְרַה 90 גמועעסע ש. 8.  ןעלנופשּפָא
 00 06 ש. ז. ךוז -|| ;רֹוא יֵנְרַה רַנְחַה 80 06
 ,(רוא ינרקנ זֵתָּנִה ,רֹוָח 40

 ,ילַע קֹרָי 268/10-, טספץסיש ש 6. ןעַײפשּפָא
 60 !םיִרֹיּתְמַּכַה ַחֵּתַּפ 00 טמקט?404 יש. 6. ןעיליפשפָא

 ,הָכָּסַה איִצֹוה טממות

 ?ס0 1ומֹו8מ ץ!8צ- :ןֵגֵנ יִקֲהַצ 60 ץ189/ 6. 4 ןליּפשפָא
 סס סס ש. = ךיז -|| :ןֵגנִל רֹמָג ;קֶחׂשְל .קָחַצָל רֹמָנ

 ,הרָק הֹׂשָעַה 90 4846 1806 :הָׂשָעַה 6101:

 תֹוָמִל רֹמָנ 10 !גמוטג םקותמותַא ש. 4. ןענִיפשּפָא
 ,הָיְוְמ יִדָי לַע םָּלַׁש סס ץפצ סד 8ע!גממ

 (0.) !דּדֹת סס 8מפקסת 10 8 ץס1תז ש. ס. ןציפׂשּפָא
 ,רֹמָּנ 00 06

 .=ל נעֶל 60 זמ24ס ?טמ 0? ש 4 ןסעּפשפָא
 (הָציִפְּקִנ ,נּולָד 168ק109 076 ןטנמקותפ 011 ?ח גנורפשּפָא

 ,הֶרֶזֲחַב הֶציִפְק ע600טמ6ומ8 !:-מ
 גלֶּד 900 1650 011, ןטמממ 011 6. . ןעגנירפשפא

 60 טס 6118066 :רֹוָחְו ץֹפַכ 0 600026 !-ִמ (ץפק
 ,(תויתוא) קֶחָּמִה

 .ןצורפשַא ב = ןצירפשפא

 {0 00תןט/6 07 סםס;זמ ם687 ש 4 ןכערפשפָא
 (הער ןיעג יֹלֲע ׁשֹחִל (64 6041 6/6)

 1610816 ,/ | -|| :ׁשֶחָלְמ סםפנזמסע זמ רעכערפשפא

 .תֶׁשְחַלְמ ס118/16/
 .=-קס:088806, ןסעםבמפ, 182706 600. רׂשֹּפֶא
 .גָרֹכאיִצֹוה 90 טתפסץסש . 4. ןֿפױרשפָא
 40 !בֹּתְכִל הָּלַּכ 90 1108 יטעוסות8 ע. . ןבַײרשַּפָא

 00 10846 !אְתָכַרְדַא ֹוא הָמיִׁשְר הֹׂשָע ןמטסמ?סזש

 00 םתפסשסע ר ויָסְכָנ בֹהָּכ סטס/ (20006///)

 ש. 7. ךַז -|| ;(בתכמ ירי לענ הֶנֲעַמ תַּת (2/ 6//16)

 הֹׂשָע 40 10816 תמ 28166ז0689 0 70

 ,רָמִׁש יֵדָי לַע בַּיַחְתֹה .הָזֹוח
 הֶׂשֹע זמתאסע 0? המת ותצסמ!סעש ?8 רעבַײרשפָא

 ,(םיסכנ לשנ אָּתְבַרדֲא

 ;קעצִמ ליָח 40 06886 סעצומש ש ח ןעַײרשפָא
 40 6011600 8 ע0068| 01 2 460466 סש ע. 6. |

 0 16800ע6 !םיִנּונֲחַת יֵרָי לַע הֶרֶזְנ לֶטַּב 601ע68/ש

 .הָקֲעְצ יִדְי לַע הֶּיִחְתִל בֵׁשֲה 60 1196 טצ סעצומק
 רחמה 90 1:1881סמ, 12611010866 ש 6. ןקערשפָא

 - בא באדש 2 אטא ,"ּלֵע םִיַא



 עבצָא

 עַּבְצָאָה 106 1ת0סצ ;--1וםססע (2/ תֹועּבצֶא) / עּבצָא
 ,לֵדּוגֲאָהְמ הָּיִנְּׁשַה

 186 11מ0ס/ 01 6600, 986 רטסעצק / םיִהֹל ַא-עּבצָא

4 01-. 

 ,רע - ,טצוא = טרע - ,רע - ,דנוצַא

 סתס יטמס 2881608 90 2000106 ?װ ריִׂשֹעַהְליִעֶא
-. 

 תיֵּב ,םיִמָכֲח תַביִׁשְי ,יָנֹמְּכֶהַּת 86864סז ,/ עימעדַאקַא

 ,תימָכָחְל ׁשֶרְדִג
 ,יָנֹמְּכַה 808646101018ת ?8 רעקימעדַאקַא
 ,יָנֹמְּכְחַּת לָׁש 8086101081 66/. שימעדַאקַא
 ,(רוקמ) אָפְּקִה 00 1/6606 :תּומ 90 016 6. 4 ןעיולָאקָא

 ,הָביִבְס סםסנעסת8, ע101מ197 / עצולָאקָא
 .(עבוכב) רֵז 0846 (0/ 6 66ק) ,/ עקשִילָאקָא

 הֹוָל 0 8000זמץעפת (60 200500) ש. 6. ןרונַאפמָאקַא
 ,(הרמזכ)

 ,הֶרָיפָה ,ץיִרָה 9עסתסמ (2/ סע --) װ ֿפָאקָא
 ,(ץיע ןימ) הָּטְׁש 808018 ./ עיצַאקַא
 יּּוְׁש ,הָמָאְתַה 8000ע0 (60 200510) (עז. | -) ומ דֹרָאקַא

 .(ןוגנב וא רישג) תֹולֹוּקַה

 81- !הֶּתַע הָז הָּתַע םסשש ןט80 םסש 000. טשרָאקָא
 ,טַעְמִּכ 14

 486 +םס 2623תתֹומפ" 11010 0? 2 2? תֹומְרְקַא
 . = םצתגמ 1:601066 סגמ 06

 ,לֶהֹּכ 8100מ01, 8קנע108 ?0 סְוװְקָא
 * 8000880106 06 001600170 0880 ?מ וויטַאװקַא

 ,לֹועָּפִה

 .(גד ןימ) הָדיִפַקְס ,םִּיַה בֶלָּכ 8מםני ( /492) ,/ עלוקַא
 ,םעקופ-םעקוה = םוקָאב-םוקָא

 ,(גד ןימ) םָנּוהֶא עסעסמ (21 סע --) זו ןוקָא
 ,קויָדְּב ס880117 606. טַארוקַא
 ,קיְדְמ 64804 !ןְקִיַד 80001:816 60). ענטַארוקַא
 ;דֵּלַיְמ 000ט0סט1, 10100116 (2/ |  - ) שא רָאשוקַא

 ,תֶרֶּלֵיְמ 000011686, 201060116 ,/ עק -- ||
 | 809 :הָׂשֲעַמ 809) 4000, 2000 (;7 |--) ח סקַא

 4604, 400010609 :(וױחכ) הָכָרְטְמ (6/ 6 4216/)

 עע;010001 !הֶחיִדְּב .הֶצְלֲה ןסאס, ?טת !רָמֶׁש ,בֶתֶּכ

 .םיִרָבְד ןֹורְכִ
 השע 40 םת01000/800 תת 206 טקַא ןַא ןָאטּפָא --

 | ,ער השטמ
 ?1גס1:6 18 801060מ1מ0 861:8296 !םיא טומ טקַא ןַא --

 ! תורזה ןמ וב שי 8009 תוזמ !

 ,(םירצונל ירישעה שדחק) רֶבֹוטְקֹוא 0690061/ ?8 רעבָאטקָא

 ,(רפס ילע לש תינבתנ ןֹייָלִנַה תיִניִמְׁש 0000 זו וַאטקָא

 ,(חניגנב) היִניִמָׁש ס00806 ,/ עװַאטקָא

 84 616 1909 01 8'026 עװַאטקָא רעמטמעה רעד ףיוא --
 ,רידא לוקב טס6

 ,ןֹורְמַאיִתְּב קֵחַׂשְמ 8690+ (עז ן-) 8 רָאיטקַא

 ,תָדָחּויִמ תּוכְז תםסמסקס}צ 22 ױרטקָא

* 

+ - 8 

-- 88 -- 

 ,ןֹורְמַאיִתְּב תֶקָחַׂשְמ 800ע088 ,/ עסורטקַא

 עיצקַא

 ,רוצקח = רוציקַא

 !הָאְלָה םיטפנק 1 (ףמ יע 0// 00400008) 424. ׂשִיקַא
 ,(תולוגנרתל)

 ,ןקַאנ = ןקַא
 (68/ל-,) זאֵּקַׂש .ןֶּדַפ 8416, 82416-1/66 (2/.|=) / םקַא

 .בֶמק 88

 ,הלגעב טצ וט8900 םקַא רעפ --
 ,רֵּפ ,רֹוׁש סצ , טט11} (2/ |  -) מ םֹקֶא

 8תסט1461י :אָּקַׂש ,ןְּדֵמ 82:10-0166 (ק1 ןעל --) זמ לסקַא

 .םָכָׁש ,ֵתָּכ
 820014617-00046} 88001406/-01206 ןיוב-לסקַא

 ,עקטעּפָאל == ;םָכָּׁשַה םָצֵע

 ,(ןפואה תא קזחל אֵּקַׂש לָׁש דֵתֵי 110 ם-ךכ1ג על לקעלֿפ-לסקַא

 סצ- !רֶּפ לָׁש ,רֹוׁש לָׁש 09 פת סא, סט8'11 00/.ןסקָא
 .יִׁשֶּפִמ ט1001:182, 8סטװ14 ; רֹוׁש ֹומְּכ 6

 ,םיִמָלְקִּב קֹוחְׂש ןיִמ 8106 260 09:68 / !עקָא

 ׁשֹּלָׁש לָׁש לֵקְׁשִמ רטסנ2מ9 01 9166 תסטת48 / !עקָא
 ,תֹואָרְמיִל

 ,לֹודָּנַה םַי ,םּונְיִקֹוא 0068 (עז. ןע --) װ ןַאעקָא
 ,יָניֵקֹוא ,םּונָיְקֹיא לָׁש ס008ת16 66/. שִונַאעקָא

 0008ת10 18182648 ןעלונוא עשונַאעקָא (0600ו) ד-
 ,םוניקואב םייא

 תורחנ 0068ת10 1100/8 ןכַײמ עשינַאעקָא (0600*) --
 ,םוניקוא ךותב

 ;ףךֵפֶהֶל סמ 1םס ססת?נפניצ :ְךֶרֶעְּב םטסט+ 2062. ןנעקַא
 ,ןגעקטנַא ו זדְל ַעֵנֹונְּב 1ג 10286 0

 סת 1000 0106 206 ;םלוא מסוטסטסע' עשז ןגעקַא --
 ,ךפהל

 ,הָׁשִרֲהַמ ענסטפמ 8816 (2/ פ -) שת רעקַא

 .{הנזמס1; !הָמְדָא דָמֹוע 8811001901186 זו רעױברעקַא
 ,רָּכֶא ןץס6

 ,הָׁשְרֲחַמַה תַלְנֶע ע1סט8:ם-שיטס ?מ ןגָאװ-רעקַא
 ,רעיוברעקַא = ןַאמרעקַא

 60 (/9.) וַחֹלָּפ .ׁשֹרָה 8ס ץ1סט8, 411 ש 6 ןרעקַא
 ,ׁשֹרָדְו רֹקָח ,ׂשֵּפַח 8680

 המוהמ השע 40 108286 21480160 םישעמ ןרעקַא --

 ,ןואש םָקה
 ,ץררע-רעקַא

 ,טשרָאקָא = ,טשרעקָא

 818/68016461- 8900880146/ (2/.| -) ?ג רענָאיצקַא

 ,הָיְנִמ לַעּב
 םֶבָמ 188 סת 11(טסעפ :?יִמיִנְּפ םֶכָמ ס40186 / זוצקַא

 ,תֹואָקְׁשַמ לַע
 ס40180108ת, 040180-001- (2/ סע -) 8 קינזִיצקַא

 ,ִמיְּמַה טֶכֶּמַה לַע ַחיִנְׁשִמ ,םֶכָּמַה הָבֹוג 01
 ;עֶרֹואְמ .הָרֵקְמ 00001ע0206 ּוהָׂשֲעַמ 806 // עיצקַא

 ' ,הָנָמ רַטֶׁש ,הָיְנְמ 86

 השע 40 קסעקס11846 םז 6 עיצקַא . ןַא ןָאטּפָא --
 ,ער חשעמ

 .הָשיִרֲחַל הָמְדֲא 818016 0
 + זיג



 טֿפַאשלעזעג-סעיצקַא

 לָׁש הֶרְבִח 890016-ס0נמ פז ,/ טֿפַאשלעזעג-סעיצקַא

 ,תֹויָנְמ יֵלֲעַּב
 !קודקדגנ םַעַט ,הָניִגָנ םסססת? (2/. | -) זמ טנעצקַא

 ,(רטש לשנ הָלָּבַ 006098:06/ (000.) וע טפעצקַא

 860ס0901) 800ס0- 600. (2/ | -) טנַאטפעצקַא

 ,(רטשג לֵּבִקְמ סע

 ,(רטשנ לֵּבַה 00 800סװ09 (6000) יש. 6 ןריטפעצקַא

 ,פָארקוא == פָארקָא

 ,ליִלָנ סגיסט19/ 4 (2/ | -) ױמ גורקָא

 ,ליִלָג לָׁש 0? 8 סועסט19} 0? 2 0181166 66/ ענשוורקָא

 םצפהגוג18: םוגםיפי (0/ 6071/20140106נ8) 21. סעקשויקָא

 .(םיפוא לש) רֹּקִמ יִניֵעְרַּנ

 ססעתסע סעט89 (ע?. סעצ - ,ןצע -) ימ ץע|ןַײרקָא

 ,(םחל לשנ רֶּבַּכַה תַאְּפ (0/ 0606)

 .ץעײרקָא = קִוצַײרקָא

 1186 (ס/ 6/0/0)) 8פוטס (0/ ?שוסח) ,/ עקַײרקָא

 יגָרָאָה תַפְׂש
 .פָארקוא = פורקֶא
 ,הָניִפְס ,חָינא סס8) ידס8861, 8מֹוק (27 | --) זמ טנערקָא

 .בֶרֵע 818018 ./ עיבַארַא

 ייֵּבְרִע ,יִבָרֶע .418010 66) שיבַארַא

 ,ץיִלֵמ ,םאֹונ סעפסע (1 ס -) זו רעטַארָא

 יַהיֵר יםָׂשֹּב 8שסזמפ (2/. | =) ץמ טַאמָארַא

 ,גץסזמספת ? || :יִּמַרֲא .8ע2זמסםמ 60/ שיאעמארַא

 ,תיִמָרֲא 198,906, 4 16

 יֵרֲעַיַד םֶדָא סע8מ8-סט1828- ( 7 ןע --) זמ גנַאטוגנַארָא

 .(ףוק ןימ)

 יךרֶע ,רַּדַס 0 8118096 ש. ס. ןרישזנַארַא

 ס+8מ8סנצ ,81060086,201-מסט86 /"עירעשזנַארָא

 -ףֶרֹחַה ןֵנ
 048 6סישת 6006. סָארַא

 ,ןנוגּפָארַא =

 ,"לעמ יתדרי 1 םפסס 2006 600 םָארַא ןוב ךיא

 ,-לעמ דרא 1 שג} 80 60ימ ּפָארַא לעװ ךּוא --

 יותעדמ אצי 40 2600106 1886 ןענוו ןוֿפ ּפָארַא --

 ,הזרה ,שהכ 90 610801800 בַײל ןוֿפ ּפָארַא --

 ,הֶּטַמְל ,(רבד) לַעַמ 011/ 6סיטמ, ?ע?סנמ קעיס: -פָארַא

 ,(שיא תיבל) אֹרק 60 1םצ116 0.  ןטכַאפָארַא

 .הָּטִמְל ףֹפָּכ 60 טסמ0 6סטמ ש 4. ןנַײבּפָארַא

 .רֵמָהְו ַחֵּתִּכ 00 טמ016 226 4816 01 2 ןדנובּפָארַא

 .(-לַעַמנ -ֵמ בֹׂשָנ וס ט}סש 011 2 (; ןזָאלבּפָארַא

 ,(ילַעַמו -ַמ רֹבָׁש 0 טעס8: 011 ש . ןכערבפָארַא

 ; (ילַעַמ) -ָמ אֵבָה סס טצ1מ8 60ישמ 2 6. ןעננערבפָארַא

 ,ריִּתְלִבְל ץֹעָו טס 61886ט186 (2).) :ילָאאֵבָה

 ;(-לעמע ײִמ דֹרָי 90 0 60טת 6680086 6 4 ןווגפָארַא

 יַעֵרְּנִה ,רטָח סס 06 4646464664

 00 80 1826, 0600106 108826 ןענוז ןוֿפ ןיוגּפָארַא --

 ,ותעדמ אצי

 90 ץסטע !ילַעַמ ךֹמָׁש 90 קסטע 04? . 6. ןסוגּפָארַא

 הָּמַמְל ְךָֹׁש 60

 ;הָּטַמְל ,(יבד) לַעמ ,הָאְלָה
+ 1 ? 

 ןגָאיפָארַא -- 84 --

 ,"מ קלחה דִמ ׁשלָג 90 וו ש = ךיז ןשטילגּפָארַא
 יִמ בָֹנ 00 80681 4סשת 0. =. ןענע -- ,ןע|בננפָארַא

 ,(לַעַמנ

 !ײלָא ןהָנ 0 םגטפ ס- 8806 6סשת שש 6. ןבענֿפָארַא

 יהַּכַנ 90 6460001,/ 21/060 8 6ו8ססטתֹצ

 הָּמֵמְל טֵׁשֹוה 10 1186 םסיחמ ש. 8. ןעננַאלרעדפָארָא
 ךיז -| !יֵמ ׁטֹרָפ 10 8סעפ?סמ 011 ש. 6. ןעפַארדּפָארַא

 .-לַעַמ םָּפַט 80 סןנגמ 406 2 =

 40 60186 034 ןטצס2/ 010 טצ ש 6. ןעַײרדפָארַא

 קלָפ 10 שעומפ !ילַעַמ רֹבֶׁשְו בֵסָה ?טנתותע

 ,(ףוע שארג

 זיִמזץֹהְלנ קֹהָּד 90 ץעס88 8סיטמ 6 6 ןקירדּפָארַא

 ,(ריחמה ןפנ ַעֹרָנ 00 84060626 600 (0/ 42766)

 .יֵמ אֹׂשָנ סס 119 +ץסזמ ש . ןבִיודּפַארַא

 וס מכת 60טת} םכמֲא ??סעג ּש. 4. ןעגנעהפָארַא

 ,-ֵמ הֹלָּת

 00 +?םעסש 8 ץסעפסמ ם 6.ןענע - ,ןעוגרהפָארַא

 ,-לַעַמ הָהְוָחְּב שיא ךֶלְׁשַה סג טיש 8

 :ײמ ּדֵלְׁשַה 10 ?גגסשש ססשמ +. 6. ןעילַאװּפָארַא

 ,יִמ לֹפָנ 10 1811 6סשמ .=?  ְךיז --|

 הֹמְצ 90 םעסוא 606מש2260 0 6. ןסקַאװּפָארַא

 ,הָּטַמְל ְךֹולְהְ
 ייֵמ ְּךַלְׁשַה 10 ?םעסוט סי 0889 011 {. 6 ןֿפרַאװּפָארַא

 ,-לַעַמ ךַלְׁשַה 0 ?מעסיא 6סשמ
 י"מ (ַחֵּתַּפ רּתַה 00 0186 011 2 6. ןעלקוװּפָארַא

 הֵאְרַה 00 םמסש 60שתש816 0 6. ןוַײװּפָארַא

 ,הָּמֵמָל
 ,-לַעַמ בֵּׁשַה 90 ט}1סיש 02 6 6 ןעוװפָארַא

 ,(אשמכ) הֶּמֵמָל הֹמָנ 90 יטסופמ 4סשמ 6. 4. ןגעװּפָארַא

 .ןקוקּפָארַא = ןעזפָארַא

 הֶרָרֹה ט0800װ8 0סדשמ (0/ 6 266) / גנוצעזפָארַא

 רּוטְּפ 467081910 (/2000 00 06://0) (ריחמה ןמ)

 ,(תרמשממ)

 10 ּוהְּטַמְל ביִׁשֹוה 00 8686 406טת4 6 64 ןצעזפָארַא

 {ס 2689 40מ 'רֵסָהְו הֵּכַה 6001 019 0680 4

 רֵפַּפ 90 662086 (?יסומ 60 000//0) :(ריחממ) דֵרֹוה

 90 8080 006861/ 4064 2 ?* ךַיז -|| .;(תרמשממ)

 90 (המחמֲעקְׁש 90 869 (0/ 406 8 ;הֶּטַמְל בי

 ,(םילזונג ַעֹקְׁש 861016 (0/ 120:4015)

 וס !הָּטַמְל אֹׂשָנ 60 ספעצץ 6090 2 6. ןגָארטּפָארַא

 ,(םרזכ) ףֹהְפ 8066 006

 ,ילַעַמ ׁשֹרָג 90 0886 6סטת 2 6 ןבַײרטּפָארַא

 60 8288/6 031 ס/ 4ס0מ 6 6. ןעלסײרטּפָארַא

 ,-לעמ רֹעָנ
 90 6ננ סי 1110006 6סשמ 0. 4 ןֿפורטּפָארַא

 ,הָּמַמְל ֵטְפַמו ףְֹנ
 8060 6סיטמ, 1081 4008 6 2 ןסערטּפָארַא

 ,-לֲעַמ רֹרָי

 0. זש || :דלַעַמ ׁשֵרָּג 60 022886 40יטמ 0 6 ןגָאיּפַארַא

 .ַחֹרָּב יסּו 0 זטת 4
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 {פַאכפָארַא

 וס0 !-לַעַמ ףֹשֶח סס 828008 017 2 62 ןפַאכּפָארַא
 ס0ס שש. =. ךיז -|| :ןֹוָּפִהְּב רַמָה 1846 031 ףט1ס/צ
 ,ןֹוָפִחְּב רֹרָי 800 40יאמ ֹות 8 םטצעצ

 ?ס 1060406 !דָרֹוה 490 100 4084 ש. 64 ןזָאלּפָארַא
 עס 8680606 0 ?= ְךִיז -|| ?(ריחממ) דַרֹוה (6 ,21106)
 לֵּפְׁשַה 90 ןסױטסע 0ת08010 00264680600 !רֹרָי
 ,ֹודֹובְּב לַע לחָמ ,ֹומְצֵע
 ,םיפטכב לעמ 40 סזמ09016 ענעשעק ןוא ןזָאלּפָארַא --

 ,-ּפֲעַמ ץּור 10 גיטמ 8סטמ ש. 4 ןֿפױלּפָארַא
 ם. =. ךיז =|| והָּטַמְל םיִׂש ןֹגָא 8סיטת ש. 6. ןגולּפָארַא

 סס 100001 0008611 !בֹכָׁשִל לָּפְׁשַה 90 116 600
 ,ֹומְצַע תֶא לָּפְׁשַה

 ,-לַעָמ רֵמְה 90 ץסעגססס ש. 6. ןכַאמּפָארַא
 ,ןעגרַהפָארַא=ןגרהנּפָארַא

 {ס טעומ :רֹרָי 10 840 400 ש. 6. . ןרעדונּפָארַא
 ,דירֹוח 60

 90 ו-ִמ ַהְלָל 90 1846 םססמ ש. 6  ןעמענּפָארַא
 ,רֵּסֲח 90 8166 011, 8009ע2809 !*ִמ רֵפְה 6

 םיִפְלִּקַה ןִמ קֶּלֵה רַסָה 900 606 (60005) !חַחְּפַה
 ;םָלֵצ 90 ץ090818 ;(הצובקה ןמ השמל םחינהל)
 ךיז -|| ;(גלחה ןמ) הֶדבְּזַה תֶא רֵסָה 90 8/ט!נמ (00/4)
 ,םָּלַטְצִה 90 26 ץמס908180006 6. =
 ,רםומ .ז ,רמומ ַא ןעמענּפָארַא --

 טּוחַמ רַסָה 00 טת8?שומ/ (06008) 0. 6. ןעלוטּפָארַא
 ,(םיגיגפ)

 ,יִמ הָליִפְנ 8110 40 ?0 לַאֿפּפָארַא

 ,=מ למָנ 60 ?811 8סױחמ שש. . ןלַאֿפּפָארַא
 ,וב5 5פנ 90 1086 0001846 ךוז לב ןלַאֿפּפָארַא --

 40 !הֶּטֵמְל ַעְֹנ וס 1100 4סשמת 6. 4 ןר;ֿפּפָארַא
 ,דרָי 0046 40טמ

 ,"לעמ רֵמָה 90 עסצמסץס 0. 6. ןרטפפָארַא
 ,-לעמ לֶהַנ פס 1086 40סמ ש. 6. ןריֿפּפָארַא

 ,ךרדה ןמ רפה 40 1086 289ת8/ געו ןוֿפ ןרוֿפּפָארַא --
 ,העתה

 ,-לעַמ ֹוָנ 10 ?!סש סיט 0. ח. ןסולֿפּפָארַא
 ,"לַעַמ ףֵפֹע 60 גצ 6סיטמ 0. 4. ןעולֿפּפָארַא
 ,הָּמֵמְל 4סיטתישםנ:6 006. וצפָארַא
 וס ץט|| :ילַעַמ ְּךֶׁשָמ 00 41800 013 ש. 6. ןעוצפָארַא

 הֵּכַנ 90 466006 ;(דנו רוע) םֵׂשָּפ 071) 8ועֹוע) 1
 ,(ןובשחה ןמנ

 ,-מ לֵּפָּג {ס עס1} 4ס0ת ש 6. ןעשטַאקפָארַא

 ,-לַעמ לג 90 עס11 סח ש. 6. ןרעלָאקֿפָארַא
 ףֹסָנ סס 6עֹוק 0 1:10816 60ױ0מ ש .. ןעפַאקֿפָארַא

 הָּטַמְל
 לֵלֹונְתִה 80 ?טנמ216 40מ ש = ךי ןעילוקפָארַא

 ,-לַעַמ
 וס סס1מס} רֹרְי 90 00146 400 ש 8 ןעמוקּפָארַא

 ,אֹוּב תנדיוטס

 ,הָּטֵמְל טֵּבַה 60 1004 606 ש. .. ןקוקֿפָארַא
 ,לֲעַמ לֹלָּג 90 1011 40רטת 0. 6 ןעלקַײקסָארַא

 לברַא -- 88 --

 הֵּכַה 60 1600 011 0080 011 שש. 6 ןפַאלקּפָארַא
 ,ימ טֹבָח .רֵמָהְו

 ,-לַעָמ םֶּפֵמ 90 ס1ו/מ0 4084 0. 0 ןרעטעלקפָארַא
 ,דֹרָיְו טָּפַמ

 ,-ִמ רֶרָּג טס 80180608 014 0. 6. ןצַארקֿפָארַא
 ,-לַעְמ לֹהָו 60 סעפהט} 4004 0 ןכורקּפָארַא
 ,תָדָרָל אֹרָק 0 0811 0064 0. 6 .ןֿפורּפָארַא
 ,-לעמ קֵּתַה 90 8מסטס 80טת ש. 6. ןקורֿפָארַא
 .-לַעָמ ערה 90 9091 011 ש. 6. ןסַײרֿפָארַא
 40 זטמ 6090מ, 1110116 4074 2 70 ןענורּפָארַא

 ,ילֲעַמ לֹוָנ

 הֵּכַנ 90 466ט09 61800ט00 . 6. ןענעכערפָארַא
 ,ןוְׁשָחַה ןִמ

 ,רֵסָהְו דֵרָנ 60 8016 011 ש. 6. ןבָאשפָארַא
 ,רָמָחְו עַנֲענ 60 808166 011 0. 6 ןעלקָאשּפָארַא
 .-לעמ ףרֶג 90 8סנפקס 011 ש. 6. ןרַאשּפָארַא
 ,-לעמ זַחיִדְחִ ,ץחר 90 דח88 043 ש. 6. ןעקנעװשפָארַא
 ,-ֵמ ףֹהְּד 0 טס8מ 011 0 409 0. 4. ןפוטשּפָארַא

 ,הֶּמַמְָל ףֹחְּד
 ,דֹרָי 00 40080620, 80 0002 0. ןגַײטשּפָארַא
 רַמֲעַה 90 ץט9 0 ק1806 400מ שש. 6. ןלעטשּפָארַא

 ,הָּמֵמְל (גֵצַהנ
 {0ס 8804 40ת, ?םעסל/ 4000004 0. 6+ ןשטושפָארַא

 -לַעמ (רֶּזַּפ) ,קֹרָז

 ,(רוענ טׁשֶּפ 90 118 8סעגס 4 שי 6. ןרניׂשפָארַא
 ?0 8100 :רֶסָהְו הֹרָי 90 810009 031 6 6. ןסושּפָארַא

 | ,הָּמַמְל הֹרֵי 6004
 .הֶּמַמְל ַחֹּלֶׁש 0 8044 40 0. 6 ןקושּפָארַא
 40 ?06 008611 מד סטממומפ ש. ?+ ךיז ןעלכָׂשּפָארַא

 ,הָמְרעְּב רטַּפְתַה
 הֵּכַה פ9ס 8066 011/ 2080 011 6 6. ןגָאלשּפָארַא

 ,יֵמ טבָה .רֵמָהְו
 ,שיא בל לפה 90 4180001896 טומ ןוֿפ ןגָאלשּפָארַא --

 .עלָּב סס םואפנוסשש 6. ןעגנולשּפָארַא
 בֹהְס 00 0188 0 ע011 60 0. 64 ןפע לשּפָארַא

 .הָּטַמָל
 ,-לַעמ (תֹרְּבנ רֹוָג 90 סוג6 011 ש. 0. |דַײנשפָארַא
 רֵמָה 0 עסנגסס6 ס}צ 8 3010 0. 6. ןלענשּפָארַא

 ,עַּבְצֶאְב הָפיֵחְד יִדָו לַע
 ּ .ָנ 00 סט9 011, 8808/ 04 6 ןרעשפָארַא
 .-לַעֵמ פו גָלַּד 10 ןטזמק 6סשמ ש 4. ןגנורפשּפָארַא
 יהָּטַמְל ֹוּתַה סס 8001416 4004 0 6 ןצירפשּפָארַא
 | ,וְראַמ ףֶרֶׂש ןַיַי םע80 זמ קַארַא
 .- 1008 (006 0 106 0100065 0} 2042/) זמ הָּבְרַא
 .ַחיִּמַבֲא טק8601-זגס1סמ (2/. | =) זמ ווברַא
 ,(בככ לשנ לּולְסַמ סנ:19 (060ז-.) ,/ עטיברָא
 ,לֶוָרַׁש 810676 (2// --) זמ ברַא

 {0 ןפטקג ֹוּת 0ת8'60 816606 לֹברַא ןוא ןכַאל --
 ,טאלב קחצ



 ןברַא

 השע 60 40 8 זםֹומק 011-02260 לברַא ןוֿפ ןטיש --
 ,תמדוק חנכה ילב רבד

 .ׁשֹרָי 10 ותססנופ +. 2 ןֿברַא

 .-{ס0ט/ 260. העָּברַא ,עּברַא
 "{מ6 ?סט+ 8008" 46 ?סט/ 2} םיִנְּב העָּברַא

 ?ץעס8 01 זמסמ 8קס2סת 0? מ 1מס 188628608מ
 . == (4/06 104864 4706 600:/1040 1728 גשטס} 4716 4011017473/ )

 הֶדֹובֲע .הָכאָלְמ שסעצ} 1800; (עז.} -) ! טעברַא
 ,תֶלֲעיפ 1010816 וטסז;סע, דטסעוטסנמ / ןרָאטעברַא

 ,רעטעברַא = רעראסעברַא

 ,םיִלֵעְוּפ רֵכֹוׂש סזממ|!סצסנ ?מ רעבענ-טעברַא
 .ןסטנמסצ- :;לַעֹוּפ טטסץעסז ( 27 ןע -) זמ גנוי-טעברַא

 .רַמְגָש איָלּוש תגפת
 וטסזסז, 801וטס טסזפסמ (21 | -} זמ שנעמ-טעברַא

 ייָנָהְסע .זירָז םֶדָא
 ;דבֶע ,הָכאָלְמ הֹׂשֲע ,לעֶּפ 10 זשסז/, 18מ0/ ש. ז. ןסעברַא

 .(תואקמזופ) םֹרָט 0 161116 (4/00/009) 6. ט.||

 00 םוּפָצ ץע2ת/:8,/ 40 1418060161 םישעמ ןטעברַא --

 .ללוהתה .בבוחשה ,םילולעת השע
 10 008 טסופמ 1086 םילכ עלַא ףיוא ןטעברַא --
 ,וחכ לכב דבע 826 זמהֹומ

 דאסנ6ס1, רלטסזמג8ת, דטס111ת9יװהת, ?0 רעטעברַא
 ,יִנָקְסַע רשסזאסע ;דֵבֹוע ,הָכאָלְמ-לַעַּב ,לֵעֹוּמ 1806

 ,ןרָאטעברַא = עקרעטעברַא
 .- 1סע?סש ?עע םיִעַּברַא
 180 ?סט/ סטמפ 10 186 1888- 2? תוסֹוּכ-עּברַא

 .= סץסע סס/סזהסמצ
 110081 10ט1--00ע26ע60 (2/ | --) ? תֹופנַּכ-עּברַא

 .-- םםעעמסתס

 .ןּופָא סספ (עז- | -,-) זה םעברַא
 00 06 208046 טנַאװ םיצ םעברַא וװ ןפעלק --

 ,ןינעל רז היה

 ,םיִנּוּפָא לֶׁש 01 םס88 00). ןסעברַא
 דאסנומפמ 861146 20160 ץ0886 / עצינסעברַא

 ,םיִלָׁשְבֶמ םיִנּוּפָא תרכּומ
 תֹוציִצְק ע68-ץ068, 68-8618 2? ןטױש-סעברַא

 ,םינּופָא לֶׁש םיִליִמְרַּת ֹוא
 16 זסוגע 00146ע88 01 106 2/. םלֹועְה תונַּפ עַּברַא

 .= לס4

 "ןם6 1סט/ 860110ת9/ 860- 2! תֹוישרַּפ עַברַא

 {1088 01 486 1860 1084 סת 1סטע/ 0501 מ8

 .- םע0084ומ8 986 2888000ע/

 ,גורעברַאה = גורעברַא

 עֶר 0864 000. נרַא

 אָטְבְמ"יִלְּכ ,ריִׁשְכַמ ויָלֹּכ סעספת (2/. ןע -) מ ןַאנרָא

 ,לגרָא = ;(ןותע ומכ) הֶנָלְפַמ לָׁש

 ,תּורְּדַתְפִה סע88ת1881108 /  עיצַאזינַאנרָא

 .רֵּפִי .רַּדַס 90 סע88ת186 ש. 6. ןריזינַאנרָא

 ס1ט8ת-ץ1םעסע (2/ |=) זמ טסינַאנרָא

 ,בָנּועְּב ןֵגנֶמ
0118 

 ןבעגסױרַא -- 86 --

 .לֶכיֵה-בֵנּוע סע08ת (21 ןע - -) ץ/ לנרָא

 .בָנּועְּב ןֵּגנִמ סע810186 קו רעליּפש-לגרָא

 תַקָּפְסַה 8110608מ06 0? ץע0ט181008 / עירָאנַודרָא

 .הֶבָצִק ,ןֹוזָמ
 ,תּוהָּפ ,טּוׁשָּפ ,יָנּוניִּב ,ליִנָר סעסותפנצ 60)}. רענִיררָא
 ,רּוּדַס 211809610689 !רֶדֵמ 0664 / גנונעדרָא
 רּפסִמ 01:41081 םטנממסע (0ז.) (21. } - ) /לָאצ- גנונעדרָא

 ,ירּוִס

 ,רָּדַמ 40 800 ות 0061, 2112206 עט. 4. ןענעררָא

 0106/,} 460018410ת, 28086 (2/ מס -) ה ןדרָא

 ,הָּדִנֲא ,הָרְבָח סע6461 ;דֹובָּכ-תֹוא

 ,(הינחלש לשו הָדוקַּפ 0166 (ט/ ס -) ץ רעדרָא

 809 סט?! 406 || !הֶצּוחַה ְךֹוּתִמ ןֶמ סט9 000. סױרַא

 .ןיוגסיױרַא = || !אֵצ

 ,יתאצי 1 2870 2006 006 םױרַא ןוב ךוא --

 .אצא 1 82211 ם'ס 0ט0 םױרַא לעװ ךוא --

 ׁשיִא הִוָּל 60 806 8 םסעפסת 011 וע 6. ןטַױלגַאבסױרַא

 .ְךֶרָּדִל ֹותאֵעְּב

 ,ןטיולגַאבםױרַא = ןטַײלַאבסױרַא
 60 םס0 סי 6106 {{סג ש. 6. ןעמוקַאבסױרַא

 .-ֶמ ץצוה
 ,יָּדֹוּתִמ ְךׁשָנ 90 0106 06 ש. 6. ןסַײבסױרַא

 .יָּדֹוּתִמ בֹׁשָנ 60 ט|סיש סט? 0 6. ןזָאלבסױרַא

 {0 824 סמס'8 שמש 2100 0 4 ןעודנָאלבסױרַא

 .הָעֹות ֹותֹויָח יִרֲחַא ֹוּכְרַד תֶא אצִמ םסנתפי 8898

 .יָּדֹוּתִמ ַחֹרָּפ 0 8006 סט? . ; ןעילבסױרַא

 6160 :רֹחָּב 90 0110086 שש. 6. ןעועק ַארבסױרַא
 .ןֵאְמ

 .יָךֹוּתִמ רֹבֶׁש 0 0168/4 סט9 0 6. ןכערבסױרַא

 ,איִצֹוה 00 טנומש סט? 4. ש. ןעגנערבסיורַא
 60 זעש 8  עזָאה רעד ןוֿפ ,דלודעג ןוֿפ ןעגנערבסיורַא --

 עסנ8'1800 {80104066 עט0 2 ץסעפסת 1ת 4

 ,שיא (ףצקה) םעכה ט898108
 ,הָרּודֲהַמ 601610מ :הָריִסְמ 1010 גמ / עבַאגסױרַא

 .(םירפס לש) הָאָצֹוה
 8סות8 סט? (2/. גנעג - ,ןעגנַאנ -) זם גנַאגסױרַא

 ,הָתָּפ ,אָצומ 6414 ;הדָאיִצְי

 יעיָפֹוה ס תץעץסםע זאצי 10 שס0 סט? ש. 2. ןַײנסױרַא

 ,(רפס יןותענ רֹואָל אֵצָי

 ,ףצקתה 00 1086 ק8110066 םילכ יד ןוֿפ ןיײנמױרַא --

 00 40 סט+ 01 185010 ערָאמ ןוֿפ ןײגסױרַא --

 ,גדנמהמ אצי

 186 י61400108 סַאג ןיא םױרַא ןעווג רעטסנעֿפ ּוד --

 ,בוחרה לא תונופ תונולחה םעס 1801 980 8

 .ײִמ ְךֹפֶׁש 0 םסטע סט9 ש 6. ןסיגסױרַא

 םָלֲעֵה טֶמָּׁשִה ס פמק 004 ע. ?* ךיז ןשטילגסױרַא

 ּוײָמ בֹנָנ טס 80081 {עסוג 0 6. ןענע - .ןעובנַנסױרַא

 .ײֵמ בֵּנַנְתִה 00 פן מא סט6 ע. 7. ךיז -||

 90 641186011ס:איִצֹוה 00 םוטס סט? . 6. ןבעגסױרַא
 יִרְי לַע רֹפְָמ 00 060ע8} !(תרחא הנידמל עשופ) רֹסֶמ
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 רעבענסױרַא

 90 שש. 7. ךיו -|| :רֹואָל אֵצֹוה 0 ץט01180 ?הֶדיְנְּב
 ,שֵּמַהְתִח ץ200606 90 20, }888 020801/ 10ע
 .יֵּכ ֹוׁשְּפמַנ תֶא תַּת

 ,רֹואָל איִצֹומ קט0מ118מ0ע/ 58 רעבעגסױרַא
 וּב ןיִאָׁש ט801088, טפות, 1089 64. ןֿפרָאװעגסױרַא

 ,תָלָעֹוּת

 ,-ָמ רֹפָח 90 618 סט ש. 6. ןבָארגס ורַא

 ,-ֵמ רֹקָנ 90 עוסא סט9 ש. 6. ןעבולודסױרַא
 זס !ײִמ ְּךֶׁשָמ סס ץט|| סט? 6. 6. ןפַאטרעדסױרַא

 ,ׁשֹרְדְו רֹקָח 800
 90 טסעסמסג סט9 רטע080 009 ש 6. ןעײרדסױרַא

 90 160 0008614, סצ1ני1- 6. זי ךיז -- || :הָחָוְחְב אֵצֹוה
 ,ךֹוּבִּסִמ רַמַּפְתִה 6806 11

 00261006 0 6. ןעגנורדסױרַא

 ,יֵמ ַהֵבֹוה {ץסנג

 00 !"ַמ (בצֶח) בֹמָחה 0 םסש 0049 ש 6. ןקַאהסױרַא

 ,אֵצֹוהְו הָּכַה טמססא סוג

 ,-ִמ אָצֹוד 90 6186 סט, 16068 סט6 6.4. ןביוהפױרַא

 ,אֵצֹוה 90 64491106846 ;רֹוָע 90 1261 6 6 ןֿפלעהסױרַא

 ָךּוּבִּמִמ רֵרֲהַׁש
 ,ץּוחְמ חַלֶּת 10 םסמפ 009 ש 6. ןעגנעהסורַא

 ,ײָמ ַעֹסְנ ,-ָמ אֹצי סס סנמנפצ81ס יש 4 ןרעדנַאװסױרַא

 ,מ ַחֹמָצ 90 םצסש 009 0. 2 ןסקַאװסױרַא
 ,-מ ְךֶלֶׁשַה 90 ?םסלס סט?} 61609 . 6. ןֿפרַאװסױרַא
 ;-ָמ ׁשֵרָּג 00 סצמס} !הַאְרַה סס 8מסיש ש. 6. ןוַײװסױרַא

 עס 8גסיש סתס- ש. ?* יז -- ||; תָרָמְׁשִּמִמ רַסָה 90 סוו6
 ,הָאָרָה 90 9ץװמס8ע :ֹומְצֵע תֶא הָאְרַה 1

 86ש61- זךָּּּפִמ רֹורְחִׁש 02:011081100 ,/ גנולקיװסױרַא
 ,תּוחְּתַּפְתִה סטצמסמש

 {ס !ּךּוּבָּמִמ רֵרָהׁש 90 040110816 ש. 4. ןעלקוװסױרַא
 00 644910800 000- ש. 7. ךיז -||:ַחֵּתַּפ 66ש6100
 ַחֵּתַּפְתַה 90 66ט6109 0008611 !ְךּוּבִּסִמ רָרֵחַּתְׁשִה 1

 ,ַעָּבַה טסס 8008 סט1, 0061 0601816 6. 6. ןגָאזסױרַא
 90 סצץ1088 026- ש. ?, יז -||:(ובלנש המ) דֵּנַה
 ,ֹוּתְעַד הֶּוַה 8611, ססצמעמ10 71

 ,יֵמ ץֹצִמ ,-ִמ קי סס 8004 סט? ש 6. ןגוווסױרַא
 .=ִמ הֹאָר 90 8001עסז4 ש. 6. ןעוסױרַא

 ;מ לֵּפַה ,=ֵמ הֵּכַה סס 4000 סט9 ש. 6. ןצעוסױרַא
 הֹמָׁש 0 םט8מ 006 ש ת.ןז"ִמ ךֵלֶׁשַה 00 4
 ,(הבהל ,ןשעו הֹלָע 90 1186 (08 8000, ,/102068) ! יֵמ

 ,-מ בֹחָס 90 6188 סט9 0 6. ןעקסַאטסױרַא
 מה 90 ?גיט8 סוג (126 ?0ח0:0) ט. 6. ןעפעלעטסױרַא

 ,(ןושל) הָצּוחֲה

 ,-ִמ אָצֹוח ,-ֵמ אֹׂשָנ 10 ספעזצ סט9 ש. 6. ןגָארטסױרַא
 ,דֹוס הָלֵנְמ סוטט}פס 01 8 860109 זמ רעגָארטסױרַא
 ,ימ ַחֶּלַׁש ,-ֵמ ׁשֵרָּב סס 4:176 סט9 . 6. ןבַײרטסױרַא

 ,י"ֵדֹוּתִמ ףֹפָנ 00 4100 006 ש. 4 ןֿפורטסױרַא
 01100- !תַעַד תַּנַה ,הָעְדֹוה 60618ת606 ,/ גנוטערטסױרַא

 הֶאיֵצְי ,הָזְרְפֶמ הָלּועְּפ ס40688 ;!םֹולּפַנְתַה ,הֶרְנִת פנטס
 ,לּובָּנַח ןֵמ

 {0 1016 1זסזמ,

 ןצַאלפסױרַא -- 84 ==

 {0 1041ע0, :"ֵמ דֹעְצ 0 8900 סט0 0. 4 ןטערטסױרַא
 ,ֹוּתְעַד הָּוַח 0 ס68 ס08011 } יִמ אֹצִי טס10מ6180

 0. זי. ךיז || :-ָמ ׁשֵרָּג 90 0886 סט? 0. 6. ןגָאיסױרַא
 ,-ֵמ ץּור 00 ץטמ 6

 ,-ָךֹוּתִמ לֹכָא 00 684 סט 01 ש. 6. ןערַאיסױרַא
 ךיז -- || ;-ךֹוּתִמ ףֹשָח 90 8280 סוג 03 0. 4 ןפַאכסױרַא

 ;-ִמ ץּור ,לֶהֹכְמ אי 00 860 006 40108/7 0 7
 ,הָלִמ טֵלְּפַה טסס 81: 2 טטס0
 0 0180, }סע סט טרָאװ ַא םִימ ךוז ןפַאכֹורַא --
 ,היואר יתלב הלמ טלפה 4 לט

 90 4001 1ת 8 18441/ת8 ש0106 6. 6- ןעלכרָאכסױרַא
 ,רֶחָנ לֹוקָב אֵּטַּב

 סס 860 1606 ;תאֵּצָל ןתָנ 60 166 סט9 ש. 6. ןזָאלסױרַא
 וס ץט/- !םֵמְׁשַה 0 16806 סט9 !רֹסִּפ .יִׁשְפֶהַל ַחֹלְׁש
 .אֹצי 60 80 סט+ 0 ?= ךִיז -|| ;רֹואָל אֵצֹוה 1188

 ,-מ ץור 00 עטת 006 0. 6 ןֿפױלסױרַא
 ,הָצּוחֲה םיִׂש 60 640080 0. 4 ןגולסױרַא
 00 8014 8 1189 90 8 קס1804 2 20 ןטכַײלסױרא

 .,ןתאִצְּב ׁשיִאְל רָאָה 801ת8 סוג
 00 ס411108606 !אֵצֹוה 40 1826 סט? ש . ןכַאמסױרַא

 ו0 סצ- ֹודָמ קֶּלֲחַה 90 םס0 011 ש. . ךױ--||:ץֶלַח
 ,"מ קֶּלַּתְמִה 9ס 8מ111 ??סזג :ץֶלֶחָה 01:16406 1
 ,יִמ רַטָּפִה

 ,ײִמ ךלֶה ,-ֵמ דֹעְצ פס זמניסוג סט? ש 4. ןרישרַאמסױרַא
 ס 0018ומ קַצ סטתתותפ 0 46- ש. 6. ןרַאנסױרַא

 ,תּואָּמַרְּב גֵׁשַה 660110ת

 | ,-ִמ אָצֹֹה 90 1846 סט+ 6 4. ןעמענסױרַא
 ,טלָּב 10 ץעיס1006 ץעסענ1תסתפ שש  ןעשטרַאטססיירַא
 10 ףזפו 0 סט9 4 9281626 1018 6 64 ןעליססױרַא
 ,טֵחַּפִמ םּוח אָצֹוד 484 6

 ,(טרָאװטַיצ ַא ךָאנ םיױרַא = טעסױרַא
 טס 61810680) ! ָדֹוּתִמ לֹכָא 90 083 סוג 0.6. ןסעסױרַא

 ,(ומוקממ שיאק ַחְּדַה 6106 2089
 ,הָמֵחְלְמְל הָציִרְק 018116286 ,/ גנורעדָאֿפסױרַא
 ,הָמָחְלִמְלַעֹּת ֹוא אֹרָק 90 008110086 = 6. ןרערָאֿפסױרַא
 ,-מ לֹפָנ 90 1811 סט9 ש. =. ןלַאֿפסױרַא
 ,-מ העָיִסְנ 6:1ט108 סוג ?0 רָאֿפסױרַא

 8989 068ותתוםש  רָאֿפמױרַא רעטשרע (060.) ד-
 ,הלחתה

 ,ךֹולָה 90 םס :"ִמ עֹסָנ 60 0106 019 2 6 ןרָאֿפסױרַא
 זס 8006 םיטםצ :רָטֵּס 90 61870188 ש 6. |רסַּפסױרַא

 ,-מ רַמָּפִה 0 809 136 03 ש. ?= ךךיו -|| :ַחָּלַׁש
 זס ודמ ְךֵלֹוה ,-ִמ לֵהַנ 0 1686 סט? ש. 6. ןריֿפפױרַא

 ,-ֵמ לֵבֹוח ,-ִמ אֹשָנ ספנעצ סט?, ס00תטסֶצ 06
 +0 0226 8  ךרד ַא ףיוא ןצומוא ןרוֿפמױרַא (,4.) --
 שיא אבה ,שיא םכחה ץס.8סג 118064 40 168802
 ,הנבה ידיל

 ;ְךֹוּבִּטִמ רֶרֵחַׁש 00 62:0110806 0. 6. ןרעטנָאלּפסױרַא
 ,ךּוּבִּפִמ רֶרחַּתְׁשִה 90 סאסעסלס,6 ס01168611 יש. ?. ךיז ||

 ,-ָדֹוּתִמ ַעֵּקַּבְהִה 90 סטע89 סוג 0. ןצַאלפסױרַא



 ;לֿפסײרַא

 יִמ הָפּועְּת ?1ץו8 סג ? ילֿפסױרַא

 ,יִמ וַחֹרָּפ ףּוע 90 11צ סט9 0 8. ןעילֿפסױרַא
 ! יִמ ףֹהָּד 90 ?גגניג89 סוג, עו8, סט 0. 6. ןערעפסורַא

 .ימ ְךֵלָׁשַה 60 0889 סט

 60 קעס88 0060 8006020 סט? ש 4. ןסערפסױרַא

 ,-ָמ םֹהָׂש ,-ִמ הֹצָמ

 10 ֹודמ ּּרׂשֶמו הֹׂשָמ 90 (/86 סט9 0 6. ןעוצסױרַא

 ,מ אָעֹוד סם

 .יִמ ללָג טס עס1} סט . 6. ןעשטַאקסױרַא

 60 806 סט+) 641110840 ש. 6. ךיז ןעַײפַאקסױרַא

 ,ִמ .רַרֲחַּתְׁשִה ססס3
 ייָמ ףֹמָנ סס סעסק סט9 ש. 4 ןעפַאקטױרַא

 ּו"מ להְו 90ס ס187001 סט? 2 ךיז ןעקבַארַאקסױרַא

 .ְךּוּבִּסִמ רֵרֲחַּתְׁשִה טס 64:0:10296 1

 .ךיז ןעקבַארַאקסױרַא == ְךִיז ןעקסַארַאקסױרַא

 ,ִמ ץֹצִמ ,הֹצֶמ 00 800096 סג9 2 4 ןעשטעװקסױרַא

 סס םס9 !-ִמ אֹצי 90 0086 סט9 6 4 ןעמוקסורַא

 ,(דוס) םֵסָרַּפְתִה ,עַדְּוִה 80086, 2660106 !:תסיאמ

 90 4080626 !לַעֹּפַל אֹצִי 10 זס8ט14 ;אֹצי 900 6086

 י"מ שיִנִמ היה 60 ט6 46 ?עסנמ ;(החפשמ עזנמ) אֹצי

 ע+ס8װ609 :הָּפֶקְׁׂשַה ,טָּבֵמ סטט41001:, ט18ש קוקסורַא

 .הָנֶּפִצ
 90 טט819 ו-ִמ ףקְׁשַה 80 1001 0ט4 2 4 ןקוקסױרַא

 ,דָל הָּכַח ,-5 הָּפַצ 101

 .יֵמ ללָּג סס ע011 06 ש. 6. ןעלקַײקסױרַא

 אֵצֹוה 90 2684 סט9) 0004 סט9 ש . ןֿפַאלקסױרַא

 ,הָאְּכַה יִדָי לַע
 ט. זי. ךוז --|| ;-ָמ רֹהָּב סס ץוס סוג ש. 4. ןבַײלקסױרַא
 .הָריִד קֵּתְעַה 60 עסזמסטס ?יסעגמ 8

 ייֵמ אֵטאַט 9ס 8טטססק סט9 ש. 6. ןרעקסױרַא

 90 644016 :נׂשַה 0 260 סט9 2 4. ןגירקסױרַא

 ,היִגְנִב חֹקָל
 ,אֹצָיְו לֹחָו סס 0960 סט9 ש 8. ןכירקסױרַא

 ,יִמ ץֵּלַח ,-ַמ לֵּצַה 0 886, 1:68606 . 6. ןעװעטַארסױרַא

 ,-ִמ טֶּלַמ
 וײָמ לֹהְו 90 סע8יס} 006 2 4 ןעװעקשטַארסױרַא

 ִּוּבּפִמ רֵרֲחַּתְׁשִה 90 ס:60:10846 008611 ש. 7. ךיז -- ||

 הָאיִרְה 648116006 ;הָאיִרְה 081106 / גנוֿפורסױרַא

 ,הָמָחְלִמְל
 אֹרָה 90 0281/6086 ;אֹרָק 10 0811 0 6. ןֿפורסױרא

 ,הָמָחְלִמְל עֹבֶּת ֹוא
 90 צמסשס ֹויִמ קַּתְעַה 0 8106 סט9 6. 6. ןקֹורסױרַא

 וס 800 סט9 03 סתס'8 . ז- ךֹוו --|| :-ֵמ אֵצֹוה סוג

 .םָלָעַה {0 8268/ סט? (4.) !ֹומֹוקְמִמ קֵתְעָה 6

 .ויִּפִמ אֵצֹוה ,אֵּטַּב 00 ט116/ 0 6. ןרַװרסױרַא

 וס ויִמ ַעֹרָק .-ֵמ רֶקֲע 90 1081 סט ש. 6. ןסַײרסױרַא

 וס 1166 סתס- ש. ז- ךִיז -|| ;-ִמ ףֹטָח 8מםפסג סט

 .רֵרֲחַּמְׁשִה 4

 יקָּפְסַה 0 6ףטֹוק ש. 6. ןטכירסױרַא

 ."מ לֹוָנ 10 ץטמ סט, 4:10106 סט9 . 4. ןענורפױרַא

 ןטעברַאֿפױרַא --- 86 --

 .יֵמ ףֹרָנ סס אסזהץס סוג, 1886 סט9 . 4. ןרַאשסױרַא

 ,אצָיְו הֹהְׁש 90 טשוזמ 0ט9 6 . ןעמִיװשסױרַא

 ַהיָדָה 90 רט8מ סי םשססע סט9 ש. 6. ןעקנעװשסױרַא

 | .-ֵמ (ףָּטִׁשִנ

 עזנמו אצי 40 04680006 +זסזמ 0 0. ןעמַאטשסױרַא

 .(רבדמ) אֹצִי 90 21186 ;(החמשמ
 .ןעשטרַאמםפױרַא = ןערַאטשםױרַא

 'הָצּוחַה ףֹדֶה ,-ִמ ףֹחָּד 0 עטפג סט 6. 6 ןסיוטשסױרַא

 ,ֵמ ׁשָרָג טס 61

 .יִמ ףֹהָּד 0 עט8ג סט6 ש. 6. ןפוטשסױרַא

 .(הלנעמ  אֹצִי 0 806 סט6 ש. 4. ןגַײטשסױרַא

 ?ס סצ- ֹוהְצּוחַה גַצַה 0 עט9 09 שש. 6 ןלעטשסױרַא

 40 0016 סט6) שש. +- ךיז -|| :הָאְרַמְל נֵצַה 6

 90 001620) 1816 2 ץסע- ;אֹצְי 60זמס סע "6

 ,ּוהֲעַר ןיִמיִל דֹמע ,-לע ןִגָה 8סמ'8 ךנפניל

 ?.|| :אֵצֹה 0 ץט9 סט9 6. ןקעטשסױרַא

 ,טלָּב 90 80108 סוג9, ןטס סט

 ,אָצֹוה 90 עט סט+ . 6. ןקערטשסױרַא

 יהָצּוחַה (ְּדפְׁשִנ רֶוַּפ סס עסט סט9 ש. 6. ןסישסױרַא

 ס. ח.| ו-ִמ הֹרָי 0 8009 סט9 0. 6. ןסישסױרַא

 יֵעְקַּבְחַה ,ץֵצֹוּפְתַה 90 טט186 סג, ס:6

 .יִמ הִָּנֲאָּב גֵלְּפַה סס 8811 סט?  ז- ךיז ןֿפישסױרַא

 םמתופגמנסתו זַהוּלָׁש 802618  סט9 ,/'גנוקושסױרַא

 ,תּולָג ,ׁשּורָנ 6

 90 טפת8מ זַחֹּלֶׁש 0 8646 סט9 2 6. ןקָישסױרַא

 ,ימ ׁשֵרָּב ,ַחֵּלַׁש סנ6

 אֵצֹוד 90 0680 סוג9} 1061 סט9 2 4 ןגָאלשסױרַא

 .(העז אֹצָי 0 ס0ז86 סט6 +. ת || :הֶאָּכַה יִדְי לַע

 90 10/809 פטסט9 פאק ןוֿפ םעפט ךיז ןגָאלשסױרַא --

 .רבד חכש 2 11מ0

 9ס 1080 8'006 תוהכ וד ןוֿפ ךוז ןגָאלשסױרַא --

 ,וחכ דבא 8060

 וא בֹהְמ 90 6188 סט? עט1| סט ש 6. ןפעלשסורַא

 ,יֵמ ְךֹׁשֶמ
 ,הֶצּוחַה ּךַלְשַה 90 ?םנסיס סט ש. 6. ןצימשסױרַא

 .איִקָה ,טלּפ 0 8קנז סוג? 0. . ןעַײּפשסױרַא

 00 8009 טק, פץעסט9 004 2 44 ןצָארפשסױרַא

 ,יֶמ ַחֹמָצ
 +0ס םץזותש סט9/ ןטנמק סט+ 0 . ןעננורּפשסױרַא

 .ָדֹוּתִמ (ץָּפקִנ גָד
 !ײיִמ (קרמ הָּנַה פס ?םעסש סט9 0. 6 ןצירפשסױרַא

 יקֵרַָּה 90 פמסט+ ץטפ

 ,גָרֹּבַה רֵסָה 90 פסעס6 סט1 . . ןֿפױרשסױרַא

 ;ׁשּורָּמְב בֹתָּכ 90 טט1196 ס421101917 ש. 6. ןבַײרשסױורַא

 ,(רפסמ ןינעג קָּתְעַה 90 סנ:1806 ( ןויסוו 6 000/)

 .הָלָעַמְל ּוהָלְעַמ גע, טקיץ8:608 000. ףױרַא

 ילֵע סמ, טקסמ, טק ק/6/ -ֿפױרַא

 90 טצומק 10 8 ץנס8- (0?4) ש. 6. ןסעברַאֿפױרַא

 ךיז -- || ; הֶתֶּלִּצַה דַמֲעמְל (קסענ אֵבָח ןסניסג8 10

 ,הָּלֲעְתֶה 9ס טס? 8'026 87 טע 4.7
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 נרַאבֿפױרַא

 ,רָהָה פַע ,רָהֶה הֵלֲעַמְּב טקמנ11 666. גרַאבֿפױרַא
 ,הָלעַמְל הֹטָנ 10 0046 טקוט8ע08 0. 6. ןגובֿפױרַא
 ,-לַע רֹׁשֲק 90 116 סם 6. 6. ןדנובֿפױרַא
 ,יֵלָע (רבד) בֹׂשָנ 00 0100 טק ש. 64 ןזָאלבֿפױרַא
 אֹרָה 90 17100 90 00:06 טָק ש. 4. ןסעבֿפױרַא

 ,חלַע תֹולֲעַל

 90 8ט0- :חלַע אֵבָה 90 0118 טק ש.6. ןעגנערבֿפױרַא
 ,ילֲע וֹמָר 06

 ,ֹּלע הֹלָע 90 םס טק, 880626 . . ןיוגֿפױרַא
 ,-לַמ קֹצָי ,יַט ְךֹפֶׁש 60 עסט סת 0. 6. ןסוגֿפױרַא
 סס 8606 טק !-לַע םיִׂש 90 קט סם 0. 6. ןבעגֿפױרַא

 ,הָּלֲעַמְל רָבָד ׁשֵּגַה
 ,קֹוחָג יִדָי לע הָּלֲעַה 60 2610 6. 6. ןצפערגֿפױרַא

 הָלָעַמְל רֶכָד ׁשֵּנַה 90 8006 טק 6.6. ןעננַאלרעדֿפױרַא
 00 ס121ממסע סי 6112 טק ש. ?. ךיו ןעּפַארדֿפױרַא

 ,הֹלָעְו םַּפַמ

 ,-לַע בֵּבַס 90 יטות4 סמ 0 6. ןעַײרדֿפױרַא
 ,ןצפערגֿפױרַא = ןעדַאהֿפױרַא

 ,-לֲע הֶּלֶּת 90 תבתפ סת ש 6. ןעגנעהֿפױרַא
 ,הָלְעַמְל לֹּלָג 0 2011 טמלט8ע08 ש. 6. ןרעגלַאװֿפױרַא

 וס םעסיש ;דֵלַע ַחֹמָצ 10 םעסשש סמ ש. . ןסקַאװֿפױרַא
 .הָּלְעַמְל ַחֹמֲע טקדט8

 אס :"לַע ְֵלֶׁשַה 00 ?ג:סש סת ש 6. ןֿפרַאװֿפױרַא
 ,הָלְעַמְל ְךֵלֶׁשַה מעסיא טעוט8
 40 ןֹבצ 8 18014 דלוש ַא ןצעמיא ףיוא ןֿפרַאװֿפױרַא --
 .יקנ שיא לע ונֹוע םיש 46 420926/ ק0980ת'5 400

 ׁשיִאְל האְרַה 00 8מסוש 926 רט8} טק 0. 4 ןזַײװֿפױרַא

 | .הָלְעַמְל הָּלֹועָה ךרֶּדִ
 ,-לַע ךֹרָּכ ,-לַע לֹּלְג 0 0140 סמ 2 6 ןעלקווֿפױרַא
 םיִׂש 90 ץט9 טמסמ, ק1206 טקסמ 0. 4- ןצעזֿפױרַא

 ו0 809 4000מ סם ש ?. ךז -|:דלַע בֵׁשֹוה ,-לַע
 | ,-לַע בׂשָי

 ,יּלַע םיִׂש 90 ץט+ סם 6 6 ןָאטֿפױרַא

 ,-לַע אֵבָה 90 סםעזצ טע ש. 6 ןגָארטֿפױרַא
 ,ילמ ׁשֵרְג 90 61176 טמסת ש. 6. ןבַײרטֿפױרַא
 ,-לַע ףֹטָנ 90 4110 סמ 0 ח. ןֿפורטֿפױרַא
 ,לַע ְךֹרֶּד 90 4:686 טקסת 2 6 ןטערטֿפױרַא
 ,-לע רֹׁשָק ,-לַע וַחַא 00 188064 0 6. 4. ןעפעשטֿפױרַא
 0 טעות ;"לע ׁשֶרֶנ 10 60286 טקסת ש 4 ןגָאיֿפױרַא

 40 גמ טמ 0. ם||;-לַע (המיא אֵבָה סת (/6/0/)
 ,ילֵט ץּור

 90 ץט !הָלֲעַמְל אֵבָה 0 9880 טק ש. 4. ןַאכֿפױרַא
 ;ןֹוָפִהְּב (דנב) ׁשֹבָל סת ומ 8 םטעז}צ (6 0016
 ,הֶּלֵעְו רֲהֵמ 00 280 טק 28801צ7 2 7 ךיז -||
 סס 8180 8 קסעפסמ ןצעמוא ףיוא ךוז ןּפַאכֿפױרַא --
 ,ףדג ףרח 90 80016, 1:60116 :שיא לע לפנתה

 90 8006 !תֹולֲעַל ןֹהָנ 00 160 80 טק 2 6 ןזָאלֿפױרַא
 .הָלְעַמְל ַחֹלֶׁש טק

 יהָלְעַמְל ץּור 60 עטג טק 6 ןֿפױלֿפױרַא

 ןענעכערֿפױרַא -- 89 --

 ;-לַע םיִׂש 90 ץט9 סתמ, |8ָצ טקסת ׁש 6. ןגולֿפױרַא
 ,םָשּוה 60 26 1814 סת ש ?. ךיז -|
 40 וּפָש 8 1416 דלוש ַא ןצעמוא ףיוא ןגולֿפױרַא --
 ,יקנ שיא לע ונֹוע םיש 86 9109066 ק6ע8'800 6001
 סס 06 8 טטע4ס60 0|מ ןצעמוא ףיוא ךוז ןגנולֿפױרַא --
 ,שיא לע אשמל היה
 ,-לַע רֹפֶּת 0 8סיש סח ש 6. ןעונֿפױרַא
 אֵבָה .הָּלְעַמְל לֹסָנ 00 1846 טק 0. 6 ןעמענֿפױרַא

 ,הָלְעַמִל
 (םינינפ) םיִׂש סס 801188 סת (26009) 0 6. ןעלוסֿפױרַא

 ,זֹרָח ,טּוח לַע

 ,"לַע לֹפָנ 6ס 3811 סת 0 טקסת 0 4 ןלַאֿפֿפױרַא
 ,-לֲע לֵּפַנְתֶה

 +0 :(הגכרמב) הלֲע 90 6:0ס טק ש 4 ןרָאֿפֿפױרַא
 ,(ובכרבו -לַע ַעֹנֶּפ עט( 6 (29470))

 0 ספגיעק !הָלֶעַמְל לַחַנ 60 1086 טָמ ש . ןרוֿפֿפױרַא
 .הָלְעַמְל אֵבָה טע

 ,"לַע ףוע 00 87 טק 0. 24 ןעילֿפֿפױרַא

 .הָלֲעַמְל טקוט9ע68 866 וצֿפײרַא
 90 !הָלֲעַמְּל ְךֹׁשְמ 0 םעםיס טק 0 6. ןעִיצֿפױרַא

 900 18180 (6 40406) ו-לַע ְךֶׁשָמ סעפא טעק
 ,(ריחמ) לֵּדְנַה

 90 והָלֶעַמְל ללָג 0 עס|| טע שש 6 ןעשטַאקֿפױרַא
 ,לֲע ללָנ 011 טץסמ

 ,-לַע-ףֹפָנ 90 םעספ סתם 6. 4 ןעפַאקֿפױרַא
 ,-לַע ףְַּפַמ

 ,הלָעְו םַּמַט 90 ס1נמס טע ש. ?= ךוז ןעקבַארַאקֿפױרַא
 ,הלֲע 60 0186 טק 6 4 ןעמוקֿפױרַא
 ,הָלֲעַמְל טַּבַה 90 1001 טק ש. 4  ןקוקֿפױרַא
 60 !הָלֶַמְל ללָג 0 עס|| טע + 6. ןעלקַײקֿפױרַא

 : ,-לַע ללָּג 011 טקסמג
 0 1880 סת סצ} 06804מ8 6 6. ןפַאלקֿפױרַא

 ,=לָא וַחַאְו הַּכַה
 ,-לַע (קבדב קָּבְרַה 90 28896 04 0 6. ןענלקֿפױרַא
 ,הלעְו םַּפַמ 00 ס11140 טק 0. 6 ןרעטעלקֿפױרַא
 ,ןעולקֿפױרַא = ןפעלקֿפױרַא
 זס 8שטססק !דֵלַע בֵּבַס 10 ?טעמ טק ש. 6. ןרעקֿפױרַא

 | , ,ילֵַע אֵָטאֵמ טמסמ.ת

 ,-לַע הֹלָעְו לחָו 60 סע667 טק ש 4 ןכירקֿפױרַא
 ,ךיז ןעקבַארַאקֿפױרַא = ְךִיז ןעװעקשטַארֿפױרַא
 .הָלְעַמָל אֹרָה 90 6811 טָק ש 6. ןֿפורֿפױרַא
 ףֹהְד 90 8076 טקו 10076 ט} 0. 4 ןקורֿפױרַא

 ,הָלעַמְל קּמְעַמ .הָּלְעַמְל
 ַּתַּבְגַה טס 1115 טק (/6/) ש. 6 ןפַײרֿפױרַא
 ,-לַע ףֹסָנ 90 1110116 סם 0. 4. ןענורֿפױרַא
 ,-לַע רַטְמַה 90 עפגת סם ש. 6. ןענעגערֿפױרַא
 ז0 2886, 90 םמ 2000טם5 =. 6  ןענעכערֿפױרַא

 0 קט 10 8 ק8'01800 2000טת/ ;ןֹוּבְׁשִחִל ףֵמֹוה
 ,שיִא ןֹוּבְׁשֶחְל םיִׂש



 ןעמַיװשֿפױרַא

 90 !הֶּלֲעַמְל הֹהָׁש 90 םיאֹוזמ טמ ש 6. ןעמיװשֿפױרַא

 ,(םימח יִנְּפ לַע הָאָרֲה ,הלֲע 6046 סמ 886 פט6
 ,-לַע ףֵּמַׁש 0 יטפ8ג טקסמ ש. 6. ןעקנעװשֿפױרַא

 ,"לֵע ףֹהָּד 00 עטפג טק ש. 4 ןפױטשֿפױרַא

 ,ןסיוטשפיורַא = ןפיטשֿפױרַא

 ,הלֲע סס 1186, ם'ס טע, 88006, ש. 4. ןגַײטשֿפױרַא

 ,-לַע םיִׂש ,לַע רֵמֲעַה 90 טט9 טמסתמ 0. 04 ןלעטשֿפױרַא
 ,-לַע םֹתָה 90 868נמ0 סג 6.4 ןעלפמעטשֿפױרַא

 ץעֶנ 90 ?געט80 +עסנג 80076 . 6. ןקעטשֿפױרַא

 .הָלעַמְל
 תרְז 40 {םעסש סת, םסט? סת 6. . ןסישֿפױרַא

 ,"לע (רֶזַּפנ

 00 :הָיְעַמְל הרי 90 8009 טק 0. 6 ןסישֿפױרַא
 ,ילע הֹרָי 8009 טמסמ

 ,-לָא ַםלָׁש 90 8626 טע 6 6. ןקיׂשֿפױרַא
 הָּכַה 0 1280 סג טָצ קסו ש. 6. ןגָאלשֿפױרַא

 ש. 7. ךז =| :הֵלֲעַהְו קַהַנ 80 2610ס8 טק !-לָא וַחֲאְו
 ,הלֲע טס 869 טמ

 ףׁשֶמִנ בֹהְס 90 6186 0 עט1| טמ ש. 4. ןֿפעלשֿפױרַא
 ,-לֵע ְּךׂשָמ ,-לֵע בֹהָס 00 4128 טץסמ !הָלֲעַהְו

 .הָלֲעַמְל רֹעָצ סס 89:146 טמ (. 4. ןענַאפשֿפױװַא
 וס :ײלַע ףֹהָּד 900 עט8מ סתם 0 6. 4 ןרַאפשֿפױרַא

 ,הלֲע 6016 טק

 .לֲע (ץְּפֹנ גֵלַּד 0 ןטנגמ טמסת ש. 4. ןעגנורפשֿפױרַא

 ,-לֵט קֹרָו טס 8קנ1מס 0 0. 6. ןעלקנורפשֿפױרַא
 וס !יּלַע וָּתַה 0 800100/ סמ 2 6. 4. ןצירפשֿפױרַא

 ,הָלֲעַמְל וָתָּנִה 8(ט1:9 טק
 !הָלֲעַמְלְמ גרְּב 410 8סעסוש סתם 6 6 ןֿפױרשֿפױרַא

 .(ריחמ) הָלֲעֲה 90 1186, 8סעסש וגק (6 ןקק106) (770.)
 0 םט8 ;"לַע בֹהָּכ 90 1106 סת 0 . ןבַײרשֿפױרַא

 ,ׁשיִא ןֹוּבְׁשֶהְל םיִׂש 00 8 ןעס8'1800 8000ט23
 8ס00ט?, ג68117 :;ביִבָס 0006, 80009 0006 םורֲא

 ,לַע ,תודֹוא 9טסט9 26. || :ְךֶרֶעָּב ,בֹורָק
 ביבס 0346 8004 םורַא ןוא םורַא --

 ,לבה ךסב 1מ 1

 ,הו ןפואב 1מ 1018 08 םורַא ױזַא --

 ,ךיא ,ןפוא הזיאב 18 יטמפ? יטהצ  םסיוש םורַא ווו --

 ,ביבָס 8טסוג?, עסטמס ןעיסק. -סורָא

 טס ס18מ01- ודֵּבַע סס 001017806 ש. 6. ןסעברַאמורַא
 וס 09 סםעסט}ימ ש. ?= ךיז =|| :לֶּלְכַׁש ,םֶּלֶעַה 6

 ,ֹּתְכאַלְמ םָלָׁשַה רט168 ס8'6 טטס16
 10 !!ביִבָס הֹנָּב סס 20110 1000 ש. 6. ןעױבמורַא

 ,רֹדָג 6101086, 1606 {מ

 .ביִבָס ףֹפָּכ 00 0680 עסט26 ש 6. {גיובמורַא

 ,ביִבָּשִמ ְךֶׁשָנ סס 2106 סת 211 81068 ש. . ןלַײבמורַא
 .ביִבָּפִמ רֶׁשָה 90 0186 0326 6. 6. ןדנִיובמורַא

 סס םיס 88?ע87, 108400ע 0. 4 ןעזדנָאלבמורַא

 טמֹוׁש ,הֹעָּת 80סוג6
 רֹפְּת סס טסע6ס1 רטוצמ 1806 ש 6 ןעדנָאלּבמורַא

 ,ביִבָּפִמ הָמָקִר יֵּלּוׁש

 21! !ביבס

 ןעמווזמורַא -- 90 ==

 .ןעודנָאלבמורַא = ןעקנָאלכמורַא
 בָׁש 00 טעסם8 סם 801 8008 0 6. ןכערבמורַא

 .ביִבָּפִמ
 הֹשָע 00 6086, 201469 םסומ ש 6. ןעמערבמורַא

 ,(גראל) ביִבָּקִמ הָפָׂש ֹוא הָרָמֶא
 00 8186 0 סטנעמ סם 211 . 6. ןענערבמורַא
 ,ביִבָּפִמ (ףֹרש) ךֹרה 8

 ,רֵָח ,רַזַא 90 םועס . 6. ןעלטרַאגמורַא
 ךֹולָה 90 קס עסט26 !ְּךֹוּלָה 90 0814 שש. 4. ןיגמורַא

 ,בֹבֶס ,ביִבָּפִמ

 40 םס טק 220 60יטמ רעהַא ןוא ןוהַא ןווגמורַא --

 ,הנאו הנא ךולה
 ,ביִבָּפִמ (ְךֹסָננ קֹצָי סס עסטע 8מ00ט6 .(  ןסיגמורַא
 410 102846 סצסם 0ת 81/ 81008 0. 6. ןבַײלגמורַא

 ,ביִבָּפִמ רֶׁשֵי הֹשֲע
 ;דֶהֶא לֶכָל קֵּלֲח טס 6180:1016 עסטמ6 ש. 6. ןבעגמורַא
 00 1666 1026 ;ביִבָּסִמ רֹפְּת 80 8066 64

 .ףֹּקַה יביִבָּפִמ רֹדָג
 ;ביִבָּפִמ רֹפָה 90 032 עסטת6 . 6. ןֿבָארגמורַא

 .ביִבָּפִמ הָלֲעֶּת חֹשֲע 6100
 ,ביִבָפ רֹדָנ 00 1666 ?0ט264 ש. 6. ןזױרגמורַא

 .ביִבָּפִמ םָסְרַּכ 10 שמש ץסטת0 6 6. ןעזורגמורַא
 ,ביִבָּפִמ לֵּכְנַה 00 ןוזמופ עסטת64 6 6. ןצענערגמורַא
 60 8900 טק 26110611081/} 6. ןעװעטכידמורַא

 ,ביִבָּפִמ בָטיֵה רֹכָס

 00 0126 :בָּבַס 00 ?טעמ 1006 = . ןעַײרדמורַא

 !בבָמ 910 !טעמ שש. ?. ְךֵיז -|| ;ביִבָּפִמ ְךֹרְּכ 2004
 .הָנָאְו הָנֲא ךֹולָה 00 יט814+ 8006

 .קֹבָח .קָּבַה 00 סנמ21806 +. 6. ןולַאהמורא
 בֹמְה 00 םסיש ס' סט9 עסטת6 ש. 4. ןקַאהמורַא

 ,ביִבָּפִמ (ץֵצַק) תֹרָּכ ,ביִבָּפִמ

 ,ביִבָּפִמ ַעְצְּקַה 90 1806 גיסוגת4 ש. . ןעװעלבעהמורַא
 ,ביִבָּפִמ (ףֹסָע הֹסֶע 9ס ש61) 1006 ש 6. ןליהמורַא

 .ביִבָּפִמ הֹלָּת 90 גמ 8מסט4 . 6 ןעגנעהמורַא
 19810016 0 ר108800ע2 6 ןעלגָאװמורַא

 ,דָנְו עֶנ ה"יִה ,דֹדָנ םטסט?
 ,םיִדּודְנ עפצג/1120) 68246118 4 שינעלגָאװמורַא
 .ךיז ןרעגלַאו = ךיז ןרעגלַאװמורַא
 ץחֶר 10 טט88מ סמ 21| 81008 0 4. ןשַאװמורַא

 ,םיִרָבָע לָּכִמ

10 

10 

 ;-לע תֶרֶׁש 00 4600, 0006 סת 2 6. ןעילִיװמורַא

 ,(השאנ יִרָהַא רֹוֲח 60 ססטעט

 ְךֹולֶה ,דֹדָנ 60 602406/ 8000? . ?= ְךִיז ןעיװמורַא

 ידָגָו עֶנ
 ;ביִבָּפִמ ְךֹרָּכ 90 ראעפק, 62ש76100 0. 6 ןעלקוומורַא

 ,בֵּבַמ 00 יט1446 8000
 .ביִבָּפִמ ַחֵּנִה סס יטו/ס סמ 811 81408 0. 2. ןעשִיומֹורַא

 ׁשֵמַה 9ס 868208 סצסעץשמסעס ש. 6. ןכֹװמורַא

 ,םֹוקָמ לֶכְּב
 ןעמערבמורַא = ןעמיוזמורַא

 וו



 ןֿפַײזמורַא

 תיִרֹבְּב ַחֹרֶמ 90 8סםק סת 811 81008 0 6. ןֿפַױזמורַא

 ,ביִבָּפִמ
 ;ביִבָּמִמ הָּיְנֲאַּב עֹסָנ 90 8211 0046 0. ח. ןעלגעזמורַא

 ,הָנָהְו הָנָה הָּיְנֲאְּב עֹסָנ 90 8811 םטסוגל
 וס 46060 :ןֹהָּב .קֹדָּב 90 1280606 ש 6 ןעֹומורַא

 90 1008 ש ?. ךיז -|| !ילַע רֹמָׁש 9816 086
 ,ןֵבָה ,אֹצִמ 00 806 !הָנֵהְו הֶּנִה ףֵקְׁשַה 2006

 40 !ביִבָּפִמ םיִׂש 90 ץט6 1006 ש 6. ןצעזמורַא

 {0 ץ12ם9 100860 :!ביִבָּפִמ בֵׁשֹוװ 8686 ץסטמ4
 00 819 006 זסטת4 2 6. ?- וו --|| ;ביִכָּפִמ ַעֹטְנ
 .ןָהְלָׁשְל ביִבָּפִמ בׂשֵיי 6

 יב דֵפַהְהִה 90 םזעס} . 9. ךִיז ןעדנעבעלעטמורַא
 יהֶרָּפַמ

 ;ביִבָּפִמ (רקרק זִזַּפ 0 4806 8ס0ט9 ש. 6. ןצנַאטמורַא
 .הָּנַהְו הֵנָה טֵמֹוׁש ס סט 6

 ךִיז -|| ;ביִבָּפִּמ םיִׂש 90 ץטצ 20009 .  ןָאטמורַא
 ו0ס 469 געסט רטוומ 8'026 ראסע; 6 7
 ,ֹּתְכאַּלִמ םַלָׁשַה

 ,םיִרֹבֲע לָּכִמ ׁשֹׁשָמ 0 1661 811 006! שש. 6. ןֿפַאטמורַא
 ,דָחֶא לֶכָל קֵּפַח טס 6180116 גיסט 6. 6. ןלִילטמורַא
 00 10ט00-02880 076 ץ18896/ 0 46. ןעװעקניטמורַא

 ,םיִרָבֲע לֶּכִמ ַחיִמ ַחּומ סג 811! 58
 ,רָחְמֶמְב קֵּפַעְתַה 90 00 טט810688 0. ןעלדנעטמורַא
 .ןעשעשטמורַא = ןעסעטמורַא

 ךִיז .-|| ; ביִבָס אֹׂשָנ 0 סג 8טסט9 0 6. ןגָארטמורַא
 .ֹּמֲע אֹׂשָנ 9ס סּפעיװ 8000? 026 6. 7"

 !הָּנִהְו הֶּנַה ׁשֶרָּנ 0ס 41176 200ט9 0 6. ןבַײרטמורַא

 ש. = ְךֵיז -|| :םיִּבַר תֹומֹוקְמִל ַחֹלֶׁש 00 8646 800ט6
 ,דָנָו עֶנ הֹיָה ,טַמֹוׁש 60 18ת1016, 10846461

 18, ס8890006 :טַמֹוׁשְמ פנממ161 זט רעבַײרטמורַא

 ,ָנָו עֶנ ׁשיִא .ןְקיֵר
 ףךֹרִּד 900 11686 סמ 211 81068 ט 6. ןסערטמורַא

 ,-ֵּלֵע ביִבָמ םֹונָר ,ביִבָמ
 רֶפֶּתַה ַחָּתַּפ 00 זֹוק סם 811 8068 0 6. ןענערטמורַא

 .םיִרָבֲע לָּכִמ
 00 01684 סמ 211 81068 ש2 6. ןעשטשישטמורַא

 ,ליִלָכ הָּקִנ
 .ןבלרטמורַא = ןגָאימורַא

 ,ביִבָּשִמ רֶׁשֲא טטניסטג6119 4619: טסטני1תפי 60. גימורַא
 | ,-תֹוביִבְסִּב רֶׁשֲא

 10 .8טזעסטת0 !קַּבַח 00 6000/806 ש. 6. ןֿפַאכמורַא

 00 סנממניפסס 6808 0186/ ש. 7. ךיז -|| :ףֵּקַה ,בֹבָמ

 .ויָחָא תֶא ׁשיִא קֵּבַח
 הָּנַה ץּור 90 עטמ 40004, 1810016 0. ןֿפױלמורַא

 ,םָמֹוׁש ,הָּנִהַ
 הָצּורְמ עטממומשי 280009 2 שינעֿפױלמורַא
 ,טַמֹוׁשְמ ע81ג016/ ?8 רעֿפױלמורַא
 ז0 061 סת 811 81408 = 6.ןעפולמורַא

 הֵּמַר 90 8/ת, 116606 (/:/.) :ביִבָּפִמ

 ,תואָמְְ

 הַּהו הנה

 לֵצַּפ ,ףָלָה
 ףֶסָכ אֵצֹוה

 ןפוצמורַא -- 91 --

 .ביִבָּפִמ הֶפֶׂש הֹׂשָע 60 6626 עסוג6 6. 6. ןעװעמַאילמורַא

 ,ביִבָמ בֹכָׁש ,לְלַנְתֶה 90 116 8008 6. 4. ןגולמורַא

 רֵּבַח יָּדַּתַר 00 80106/ 2113 0ש709 0. 6. ןטַיולמורַא

 ,םיִרָבֲע לָּכִמ (לידבב)

 הָּנַה ץּור 90 זטמ 8006, 1810010 0. 4 ןעטעלמורַא

 ,םַמֹוׁש ,הָּנִהְ

 ,ביִבָּפִמ קהל 40 1108 סתם 211 81008 0. 6. ןקעלמורַא

 ,ביִבָס הֵּקִנ 00 01684 סת 211 81068 0 (. ןכַאממורַא

 .הָנֵהְו הָּנַה דֹעֶצ טס זמפעסמ 8004 0. 4. ןרִישרַאממורַא

 ,ביִבָס דֹלֶמ 900 1062880:6 1006 ש. 6. ןטסעממורַא

 ,ביִבָּפִמ רֹפְּת טס 8סױש עסטת6 ש. 6. ןעוונמורַא

 10 10006 !קָבַח ,קֹבָח 60 61001806 ש. 6. ןעמענמורַא

 ,ביִבָס ְךֹרְּב 00 טטעפץמ, ס8ט610װ ;ביִבָּפִמ רֹדָנ 'סטמ4

 | ,ביִבָּפִמ הָּמַּכ
 ,ביִבָּסִמ בַטְרַה סס ס0ס9 סת 211 81068 0 4. ןצענמורַא
 ףֹרָה 90 8ומקס סם 811 81468 ש. 6  ןעילַאמסמורַא

 ,ביִבָס
 ,(טרָאװטײצ ַא ךָאנ םורַא = טעמורַא
 ,ןעיליוומורַא = ןעדַאפמורַא
 ,בֹבָס 90 8טע;סט060 (60 00 0/100/) 0. 40. ןלַאֿפמורַא

 ,ביִבָס לֵּפַנְתֶה
 הֶּנַה ַעֹסָנ 0ס 1106 ס/* 0106 80009 . 4 ןרָאֿפמורַא

 ,לּויִמ תעַיְסְנ עפֶנ 40 ?סטע !הָנָהְו
 60 06סטץװ} 0208611 טטומ ש .?  ךוז ןערָאפמורַא

 | .יִּב קֵּפֵעְתַה ,ָ-ָּב לֶּמַמ
 ,רַע לָּכִמ בֹקָר 90 109 סמ 811 81068 6 4 ןלױֿפמורַא
 קֶבֶאֵמ הֵּקִנ 00 6080 סתם 411 81008 . 4. ןעילופמורַא

 ,רַצ לָּכִמ
 ,ביִבָס טֵּׁשַה 00 0168 סמ 211 814068 2 6. ןצופמורַא

 ןִיְפּוׁשְּב ףּוׁש 90 1116 סת 211 81068 0. 64. ןלַײֿפמורַא

 ,ביִבָּפִמ
 40 !ביִבָס ְךֶלֹה 9ס 1084 10020 0 4. ןרִוֿפמורַא

 ,םיִּבַר תֹומֹוקְמִל רֵבֵעַה ס8עש 211 סס0סע/

 90 00180816 סמ 811 8168 ש 6. ןרעטנָאלפמורַא
 ,דַצ לָּכִמ ּךָּבַט

 ,ביִבָט ַעֹמָנ 90 ץ18מ ץסטמ6 . . ןצנַאלֿפמורַא
 {ס :ַחֹרָּמ ,ףֵפֹוע ,ףּוע 00 117 808/ 02 ןעילֿפמורַא

 .ביִבָס (ףָפֹוע) ףּוע 117 1024

 טרֵמ 90 ץ1406 04 21! 81068 6 64 ןקולֿפמורַא

 .ביִבָּפיִנ
 ,ביִבָס אֹפִק 60 1/6606 סמ 211 81068 6. 4. ןרירֿפמורַא
 עלק 90 ןך1819 0 900180 ע00260 ש. 64 ןטכעלֿפמורַא

 ,ביִבָס
 לאָׁש 60 140ט0/6 סטסניעטגסץ6 ש. 6 ןגערֿפמורַא

 ,םֹוקָמ לֶבְּב (ׁשֹרָדְו רקָחנ

 0 ש ?- ְךַי--ןוםָּלַׁש 00 ץפָע 011 0. 6. ןלָאצמורַא
 ,ויָתֹובֹוח לָּכ קֶלַפ ץּפֶצ 011 8'06 8

 ,םיִבָּפִמ רֹדָּג סס 1606 0326 0 6. ןעמַאצמורַא
 | ,ןקילֿפַמורַא = ןפוצמורַא



 ןעיצמורַא

 ס דֶׁׂשֵמ 00 (זפסס ץסטמס 800ט6 6. ןעֶוצמורַא
 .הָּנַהְו הָנִה ַעֹסָנ 60 ט08846064 8008 ש. ?.|

 לֹׁשָח 90 0186 טנ?ג 1ץסמ ש 6. ןעװָאקמורַא
 ,-לע לֶזְרַב יִלְבַּכ םיִׂש 00 עט? {ת 1/08פ !ביִבְס

 .הָּלְנֲעַּב עֹסָנ טס 4846 8 6116 ט. =. ךִיז ןעַײטַאקמורַא

 (ףֶסְפַמו ףֹסְנ 0 ףז/ו0/ 280004 6. 6. 4 ןעֿפַאקמורַא
 .ביִבָס

 0. ז. ךיו -||:ןֹהְּב ,קֹדָּב 60 1880609 ש. 6. ןקוקמורַא

 ,ןָנֹוּבְתַה ,הֹאָר ;ויָתֹוביִבְס טֶּבַת 600 1004 6

 סס 06/06ת9 ׁשופמ ץטווצ סת ש. ( ןעױעטיקמורַא
 ,ביִבָפ ַחיִטֹּב ַחרָמ .דַצ לֶכְמ קָבְדָב = 2|/ 58

 00 עסוגמ0, 108846 1020 . 64 ןגיכעלַײקמורַא

 .לֹנֶע הׂשֲע לֶנַע
 ,ביִבָס (לֵגְלַננ ללָג סס עס}} 2 0008 + 6 ןעלקַײקמורַא
 ,ביִבָס טֹּבִה סס 0686 10346 6 ןפַאלקמורַא

 ףסָא 0ס 22086/ סת 211 81008 ש. 44 ןבַײלקמורַא
 ,דצ לֵּכִמ

 קָבְדַה 0ס 08896 סג 91| 81068 0 4. ןעיײלקמורַא
 ,םיִבָס (קכדג)

 ןעוולקמורַא = ןפעלקמורַא
 .ביִבָס אָטאַט 0 80660 800ט4 ש 6. ןרעקמורַא

 ,םיִבָס דֶרֶנ טס 8018װ06 8מ0ט4 4 (. ןצַארקמורַא
 ,טְמֹיקְתַה סס ןט8ע161 ש. 2. ךיז ןגורקמורַא

 ,ביִבָס פחָז 40 סעססץװ 9מ0ט9 0 4. ןכירקמורַא
 00 0108 0 6108/ סת 811 8068 ש 4. ןעמַארמורַא

 .םיִבְס הָּקַנ
 . ןקורמורַא
 .ןעוורנמורַא =כ - ןעזירמורַא

 ,םיִבָּסִמ ףׁשּפַׁש 00 ץטס 0306 6. 6. ןבַײרמורַא
 עס 6180ט088 ! -לַע ַחיִׂש 0 1811 2ס0ט9 4 4. ןרוירמורַא

 .חלַע ןהָנְו אֹׂשָנ
 ,ַעָֹנ 10 +ז8טס}1 . 4. ןוַײרמורַא

 ,דַצ לֶּכִמ הֵּקִנ 00 0108 סת 81181068 שש 6. ןנינ;רמורַא

 ;רַצ לֶּבִמ עֹרָק 90 108 סת 811 81068 +. . ןסַײרמורַא
 ,טִמֹוקְתַה 90 (טהעעס1} (ץל/.) ט. זי. ךיז - ||

 .ףֵּקַה ,בֹכָס 90 8ט31/0306 ׁש 6. ןעלגנירמורַא

 0 8מ800 06 80ע806 עסטם0 0 6. ןבָאשמורַא
 ,ביִבָס דֵרָנ

 עס 1016ס+ תמסט?,?ז81מק} 0 7 א ןעַײּפַאלַאשמורַא

 ןֹפֶמ 00 ר גיס ט. 4 ןעװעילַאשמורַא
 ,(םישוקב לתיכ) חֹּפַ

 הֹהָׁש 90 םששֹוזמ 0 11089 800ט/ 4 ןעמיװשמורַא
 ,הָּנִהְו הֶּנזה (ףּוצנ ;
 00 0888 0 1186 סם 411 0. 6. ןעקנעװשמורַא

 ,ביִבָס (ףָּטַׁשנ ַםיִדָח 8

 םֹתֶמ סס 8900 טמ סמ 211 81068 ש. 6. ןֿפָאטשמירַא
 ,דַצ לָּכִמ (רֹכָסְו

 ןעילוּפמורַא = ןבױטשמירַא

 דֹמֲע {ס 80846 800ט/ 2 0 ןוששמורַא

 ,םֹוקָמָל םֹוקָמִמ
7 1 

 טיי = היפ

99 

 ;ביִבְס לֹסֵּפ 40 6806 זסטמ6 . 6. ןצינשמורַא |

 ו

| 

 -רעטנירַא

 דמֲעַה 90 1806 עסטמ8 80006 6. 6. ןלעטשמורַא

 90 8186 עסטתס 80000/ 4 ?= ְךֹיז -|| ; ביִבָס (בֵצַהו

 ,ביִהָס םַאיְתֶה
 .ביִבָּפִמ ץֹעָנ 90 8108 1006 ש. 6. ןקעטשמורַא

 ס0ס ץנטסא 0 טט1| סט9 סת 4411 6. 6. ןעֿפישטשמורַא

 ,דַצ לֶּכִמ טרֵמ 58

 ,ביִבָס (רֹוַּפפ הֹרָו סס 8?ץסס 80006 ש. (. ןטישמורַא

 {ס 0661 0* ץ2/0 סמ 81| 81068 0. 6 ןלַיױשמורַא

 ,ביִבָס (ףֶקְקק לֶצַּפ
 ףוש 00 8000ע/ סמ 811 81668 2 6. ןרעַײשמורַא

 ,ביִבָמ (ףָׁשְפַׁשּו

 ןעלגעומורַא = ךיז ןֿפישמורַא
 ,םיִּבַר תֹומּוקְמִל ַחֹלֶׁש 0 8626 80009 +. 6. ןקישמורַא

 ,ביִבָס םיִרְמְסַמְּב קֶּוַה 60 2811 ?סט260 4.6 ןגָאלשמורַא

 ,םֵחָּלִה 90 1106 . זי ךיז -||
 ,לֵיֵמ 9ס 8סעס|| ש. 4. ןעװערדנָאילשמורַא

 ,הָּבִהְו
 קלחק ֹוא עֹמָנ סס 06 816191װ0 ע.* יז ןעלטילשמורַא

 .ףָרֹח תַלְנָעְּב

 ,רֶשָמ רׂשָה 90 110 8 1609 ס/י טסיש = 6. ןֿפײלשמורַא
 הֶּנַה (בֹהְסְו ְךֹׁשָמ סס 488 0009 ש 6 ןפעלשמורַא

 םֹוקָּמִמ עּונ 90 עסצס} ףץ8זגק ש. ?* ךיז --|| ;הֶּנָהְו

 ,ם יקְמִל

 ןדירמורַא = ןסעיכשמורַא

 ,ביִבָס לֶוְרַבְּב לׁשָח 90 1016 זסטמ6 ש. 6. ןרימׂשמורַא

 ,ביִבָס (ַחֵׂשֶמת ַחֹרָמ 90 8זמסתז זסטמ ש. 6. ןרימשמורַא
 יקוסע היִה 90 0048416, 06 מטפצ 0 (; ןעַײמשמיורַא

 ,דַצ לָּכִמ ַחֵרֶח 00 8814 4ט0ט9 ש. .. ןקעמשמורַא

 ,ביִבָּטִמ רֹׂשָמ 00 1806 8ס00ט1 6 4. ןעװערונשמורַא

 ,ביִבָּפמ (ץצק) תֹרָּכ 0 סט? עסט06 6. ןדַײנשמורַא

 ס

 הָנָה טָמֹוׁש

 .ביִבָס (רֹוָננ ,בֹצָק לט16016 זסטמ4
 .ןעווערונשמורַא = ןרינשמורַא
 ,ביִבָּשִמ ְךֹהָה סס סגסע זסטם6 6. 6. ןעװעקטעשמויַא
 עס 8םספ/ סזי סע זסטמ6 (76 ?) ש. 6. ןרעשמורַא

 90 סט0 8'026 6. ?* יז -- || ;ביִבָס (תורעשה) רַּפַמ ,ווָנ

 .רֶּפַּתְפִה יויָתֹורֲעׂש רֵּפַכ גע
 דרֹעֶצ 0 רטפ1מ4 םס0ט9, 89ע01| 6 4. ןענַאפשמורַא

 .הָּנִהְו הָּנַה
 .ביִבָּפִמ הֹוָמ 90 םֹומ יסטמ64 0 4 ןעניֿפשמורַא

 ,קֵחַצ ,קַחֵׂש 10 ץנפָצ ש. ז= ְךִיז ןלופשמורַא
 ןענַאפשמורַא = ןזַײרֿפשמויַא

 גָלַּד 0 1687 0 ןטזמק 0008 . 2. ןעננירּפשמורַא
 ,הָּנַהְו הָּנִה (ץפקו

 ,בֶּתְכָּב (רֵאָּתת רַּיִצ 0 606801106 ט. 6. ןבַײרשמורַא

 םסוצ 804 (00 6 0200088/:5) (21. תונורַא) ? ןורָא

 ,תַמ לֶׁש ןֹורֶא 6011 ;(כ"היבכ) ׁשֶדֹּקַה ןֹורָא

 הל ,תַחַּת לֶא 4סיטמ 600. רעטנורַא
 .-לַעְמ 013 :הֶּטֵמְל ,תַחַּת לֶא 8סיאמ ו6/ -רעטנורַא



 ןטעברַארעטנורַא

 דרֹוה 00 טעומש סיט (400.) 0. 64 ןטעברַארעטנורַא

 ,(קסענ

 (ףֹפְּכ הֹסְנ 0 2046 606 שש 6. ןגַײברעטנורַא

 ,הָּטַמְל

 ,-לַעֵמ רֹבָׁש 90 טעס8+ 6000מ 2 4. ןכערברעטנורַא

 לֶא אֵבָה 90 טנומפ 4ססמ ש 6. ןעגנערברעטנורַא
 ,"תַחַּת

 {ס ע6- ּוהָּטַמְל דֹרָי 00 םס 4סשמ 6 4 ןוגרעטנורַא

 ילָלְכִנ הֹיָה 60 ט6 14014066 :;הָּמַּדַה 8016

 ,תַחַּת לֶא קצָי 900 עסטע 6ס06מ ש 2 ןסיגרעטנורַא

 ,-ּלעַמ קֹצָי
 קֶלָחַה סס םוֹוק 80שמ 0 2 ךוז ןשטולגרעטנורַא

 .הֶּטַמְל
 טס 89681) 9846 0סיטת ש. 6. ןענע -- ,ןעװבננרעטנורַא

 10 8008| טמ- ש. ?= ְךִיז -||:-לעמ בֹנָנ 8681?

 ,תַחַּת לֶא בּנַנְחִה 6461
 .(ריחמהמ) תַחְפַה וטֲעְמַה 0 460066 ש 6. ןבעגרעטנורא

 .ןֹולָקְּב ,לוְלִזְּב 66880ומ819 800 טצעזעגרעטנורַא

 10 ֹוהָּטַמְל בָמֶה 0 ?טײמ 6סטמ ס.6. ןעיורדרעטנורַא

 ,בּוּבִמ יֵדָי לַע רֵסְה עס1מ0ט6 מצ טטניתנמי

 .הָּטַמְל קֹחְּד טס ץעס88 00יטמ ש. 6. ןקורדרעטנורַא

 ,-לַעֵמ (תֹרָּכו ץצק 10 סט? 40יטמ 6. 6 ןקַאהרעטנורַא

 סס 0860 400 8806 006 ש 6. ןביוהרעשנורַא

 ,ילֲעַמ רֵרֹוה

 ,-לֲעַמ הֹּלֵּת 90 1800 6000 6 6. ןעגנעהרעטנורַא

 :ץֶרָאָל ְּךֵלְׁשַה 90 סמשסיט 4סשמ . 6. ןֿפרַאװרעטנורַא
 .ּךֶרֶע ןֵסְקַה 90 טמס61806ס8 6

 ,-לַעָמ ףֵּטַׁש 90 סטפ8מ 6סיטמ 6. 6. ןשַאװרעטנורַא

 ;-לַעֵמ בֹׂשָנ סס ט1סס 40טת 0. 6. . ןעַײװרעטנורַא

 ,-לַעָמ בֵּׁשַה
 חַּנַק ,-לַעֵמ הֹהָמ 90 שנעס 01 2 6. ןשיװרעטנורַא

 ,-לַעַמ
 ,ילֲעַמ רֵּסִנ סס 826 041 2 0. ןגעזרעטנורַא
 90 !תַחַּת לֶא םיִׂש ס עס 4ס0מ ש 6. ןצעזרעטנורַא

 ?ס 6060086 (?יסוה 60 ולָּפַהְו הֵּכַה 0068 40סיסת

 00 םטנתנו1806, 064:8606 ;(תרמשממ) רֶרֹוה | 0/2/06)
 ,הָּזַּב ,ׁשיִא רֹובְּכ ָּפְׁשַה

 ,תַחַּת לֶא םיִׂש 0 ץט9 ט066ע 2 64 ןָאטרעטנורַא
 ,ןעקנוטרעטנורַא = ןעלבֹוטרעטנורַא
 ,לֹבֶמ 0 0061 8ט0/46/86 0 4. ןעקנוטרעטנורַא

 ,ללֶצ ,לֹבֶמ 90 6061 6176 ש. ?= ךיז --|| :ַעַּבְמַה
 ,הֶּמֵמְל אֹׂשָנ 90 ס8נעש 0סישמ 6 6. ןגָארטרעשנורַא
 ,-לַעַמ ׁשֵרָג 1ס 0886 00ת . 6. ןבַײרטרעטנורַא

 ,תַחַּת לֶא ׁשֵרָנ

 00 4נסע 40, 9110216 406 ט... ןֿפירט-עטנורַא
 ,-לַעַמ ףֹסָנ

 .הָּמֵמְל דעֶצ 0ס 8900 0סטמ ש. . ןסערטרעטנורַא
 ,ןבײרטרעטנורַא = ןגָאירעטנורַא
 רֵמָה 60 4826 011 ףט162/ש 2 (. ןֿפַאכרעטנורַא

 ןענוררעטנורַא -- 98 --

 ץּור .ילַעָמ ץור 90 עטת 4ס6מ שש ?= יז --|| ;ןֹוָמִחְּב

 ,תֵחַּת לֶא
 40 169 ;דרֹוה 90 169 40מ שש 6. ןזָאלרעטנורַא

 90 1660006 !תֶרֶרָל ׁשיִאָל ןתָנ 8 עסעפסמ םס 6סיאמ

 ? רֹרָיס םיס 6סיטמ שי ?י. ְךוז -- || (ריחמ) תַחְּפַה ((4 21906)

 ׁשיִאְל רֶׁשְפֹא יא היה םספ 90 06 8016 {ס 6

 ,דֹמֲעַל

 קור ,-לַעמ ץור 90 עטמ םסישג ש. 4. ןֿפױלרעטנורַא
 ,תַחַּת לֶא

 ַּת לֶא םיִש 0 ץגפ טתססע ּ. 6. ןגױלרעטנורַא
 0 ;ת תַחַּת י לֶ םיִׂש 0 ץט?9 4600מ ש. . ןכַאמרעטנורַא
 00 טת0611800, 26110016 :ילַעֵמ רֵַסָה 96

 | יִדְרָע ןֵטְקַה
 ..הָּטַמְל דֹעָצ 60 תגפעסמ 400 עג 6 ןרושרַאמרעטנורַא

 דַרֹוה 40 1886 011 0 4סת ש 6 ןעמענרעטנורַא

 ,ילֵעַמ רֵסָה 9ס ע6עגסט6 !הָּטַמְל רֶרֹוה ,-לַעָמ
 00 1811 :לֹפָנ 90 1811 60מ 0 4 ןלַאֿפרעטנורַא

 ,תַחַּת לֶא לֹפָנ טמ46/
 ו0ס 1610076 טצ 8ותקקומש 2 6. ןשטַאפרעטנורַא

 ,הָריִטְפ יֵדָו לַע רַמָה
 דֹרָי 00 1106 סז 4ז1טס 60טמ שש.  ןרָאֿפרעטנורַא

 ,הָלְנֶעְּב

 ְךֵלֹוה ,-לַעֵמ ְךֵלֹוה 9ס 4886 40ױסמ 4 ןרוֿפרעטנורַא
 . .הָּטַמְל

 םֹרְז ,-לַעְמ םֹרָו 0 1000 600 6 4 ןסולֿפרעטנורַא

 ,הֵּמַמְל
 ףּוע ,-לַעַמ ףוע 40 117 80טת 2 2. ןע:לֿפרעטנורַא

 ,תַחַּת לֶא ץּור ,-לַעֵמ ץּור 90 עטמ 60יאמ :תַחַּת לָא

 .ןקורדרעטנורַא = ןסערפרעטנורַא

 טס והָּסַמְּל ְּךׁשֶמ 0ס ץט1} 00שמ 6 6. ןעיצרעטנורַא
 ,=לַעַמ ךֹׁשמ עוג1) 4

 .ןֿפירמרעטנורַא = ןעּפַאקרעטנורַא

 2 - ,תַהַּת לֶא אֹוּב 10 0016 4סטמ ש 4. ןעמוקרעטנורַא

 ייָנֲעַה 40 20600106 ס10מ0סט6118866 (/30.) :דֹרִי

 יָנָעְל היָה
 22 :הָּמֵמְל טֵּבַה 00 1004 4סשמ שש. 4. ןקוקרעטנורַא

 ,וּובְּב ׁשיִא לע טֵּבַה
 לג ,=לַעָמ לֹּלָג סס 011 60ױטמ 0. 6. ןעלק יקרעטנורַא

 ,תַחַּת לֶא
 יִדי לַע רֵסָה 0 2006/4 011 0. 6. ןפַאלקרעטנורַא

 ,-לַטֵמ טֹבֶח ,הָאְּבַה
 ,תַחַּת לא לֵּפִה סס 1010 640606/ 0. 6 ןשטיונקרעטנורַא

 ;הֶּמַמְל לֹהָו 10 סעסס9 40ײמ ש. 4 ןכירקרעטנורַא

 ,תַחַּת לֶא לֹחָו 80 0000 ט46/
 ,תֶרָרָל ׁשיִאְל אֹרָמ 90 0811 40מ ש. 6. ןֿפוררעטנורַא

 .ֶּמְל ףֹהָד 0 8076 406 0. 6. ןקוררעטנורַא
 +0 (/+)) :םֹרָה 00 108 6000ת 0. 4 ןסַײררעטנורַא

 .-ּב לֵקָה ,לֶזָלַו ?גמ 6סיטג
 לֹוָנ 90 עטת 0 11סש 4סשת שש 2. ןענוררעטנורַא

 ,תֵהֵּת לֶא לֹוָנ ,לַעַמ



 ןענעגעררעטנולַא

 ,רָמָמ דֹרָי 00 818 400מ 2 0 ןענעגעררעטנורַא
 הָּכַנ 00 61800ט|ם?, 660009 6. 6. ןענעכעררעטנורַא

 ,(ןובשחמ)
 ֹוְוְׁשִמ תֹוחָּפְּב ְּךֶרעַה סס טמ0011846 0. . ןצַאשרעטנורַא

 יִּדְרֲע ןְסְהַה
 עס ולַעַמ ףֹרָּג 10 1846 4סטת ש. 6 ןרַאשרעטנורַא

 ,תַחַּת לֶא ףֹרָג 1886 ט66/

 ;הָּטִמְל ףּוצ 90 1108? 400ת שש 4 ןעמוװשרעטנורַא
 ,תַחַּת לֶא הֹחָׁש 90 םסוצמ טמס00ע

 ,-לַעֵמ ףָּטַׁש 00 יט88מ 60טמ 0 6. ןעקנעװשרעטנורַא
 .הֶּטַמְל ףֹדָה 0 ץט8פמ 60יטמ ש ( ןסױטשרעטנורַא

 ,ןםיוטשרעטנּורַא = ןפוטשרעטנורַא
 ,דֹרָי 90 םיס 606מ 4680626  ש. 4 ןגַײטשרעטנורַא
 ,דָנָנ תֹולָרֹוג לֵּטַה 0 ש016 ססיטת 6. 6. ןעמוטשרעטנורַא
 בַצַה 00 ץט9 0/ ק1806 400 2 6 ןלעטשרעטנורַא

 ,תַחַּתִמ םיִׂש סס מט9 טמ00/ !והָּטַמְל (גֵצַהנ
 טס ֹוהָּטַמְל קֹרָו סס ?םעסיט 4ס6ת ש. 6. ןסושרעטנורַא

 ,תַחַּתִמ רַזַּפ 8ס6ד0 ט4646/

 .יָמ (ףֵלַמו לֶצַּפ 0 661 04 ש. 6. ןלושרעטנורַא
 ,"לע ַחֹרָו 00 8816 4ס0ת 0 4 ןענַײשרעטנורַא
 ,(רוענ טֵׁשֶּפַה סס 118צ, 810 011 ש. 4. ןרנישרעטנורַא
 ,-לַעֵמ הֹרֵָי 00 8009 6סיטמ ש. 6. ןסושרעטנורַא
 ַחֹּלָׁש ;-לַעַמ ַחֹּלֶׁש 10 8040 40ישמ 6. 6. ןקיׂשרעטנורַא

 ,תַחַּת לֶא
 ;רֵמָהְו הָּכַה 90 2689 011 ש. 6. ןגָאלשרעטנורַא

 ,ןגָאלשּפָארַא =

 ;ײלַעַמ בֹהָמ 90 4428 400ס4 6 64 ןפעלשרעטנורַא
 ,הָּמֵמָל בֹחָמ

 .יֵּפֲעַמ (תֹרְּבנ ץֹצִק 00 סט 40סמ ש. 6. ןרַײנשרעטנורַא
 ?ס 8606 ףסוטמ טצ 8 210 ש. 6 ןלענשרעטנורַא

 ,תָרָקְנּו יִדָי לַע רֵמָה
 90 סםסק 0 סט9 40שמ ש 6. ןעװעקטעשרעטנורַא

 ,-לַעַמ ְּךֹתֶח
 וָֹג ,רֵּפַס סס סט9 011 (/26 269 ט. 6. ןרעשרעטנורַא

 ,חלֲעמ (תורעשה)

 90 1689 0/ ןטנמק 40 טת ט. 8 ןעגנירפשרעטנורַא
 ,תַחַּת לֶא דֹקָר : -לַעַמ 6ץַּפע דֹקָר

 םס}ש 8ע/, 814 01 16 186 (קז. | =) זמ ש'דוק-ןורָא
 ,(תטנכ תיבכנ ׁשֶדֹּקַה ןֹורָא (60 66 81/1000006)

 ,00133ת זמ תֶמ לֶׁש ןורָא
 .- סטע866 60//. רֹורֶא !

 ץסצ891008 דטס;מּפמ, 8נזיסיש (2/. תֹורורַא) / הרּורַא

 ,הָעָר הָּׁשִא ,תיִנְרְּתְנַה
 ,(זונאה ץע) הָזֹוגֲא זגוג-9166 (21/ | -) זמ ךעשזרָא

 ,זֹונָא לֶׁש 01 םט? 40)}  עוָאכעשורָא
 , = 181001618 ,ט28:800008,1:8וממ822/. יהֹרַּפ-יחרַא

 ,םיִקיִרְו םיִזֲחֹוּפ ,םידָנָו םיִשָנ
 1106, !ןָפֹוא זמפמתסנ, 10180) טּפש (27 | --) /סרַא

 ,ןיִמ 8016

 30206 !;םֹוקָמ ַץ1206,} םמס+ (2/ רעטרע) ?ח טרָא

 ןסינרעבִירַא -- 94 --

 ;הָרְׂשִמ 81908410ת :בָצֵמ טס81010 :בֶׂשֹומ 8680 !חַמֶׁש
 ניס (0/ 126 900/) : (רטסבנ םֹוקָמ ןע8888:6 (0'/0 000/)
 ,(ףונה ןמ) קָלָח
 םידפט סץ81י0 3 0611646ני טרָא רענוור ,טרָא רעמוג --
 ,תורבקה תיב
 םוקמב ,םוקמ ותואב סת 986 8009 טֹרָא ןֿפױא --

 ,השעמה
 ,העמ 90 1021:6 2 1018181:6 טרָא םעד ןֿפערט טונ --

 ס+ 90 116 1680 2ת- םרָא ןווק ךיז ןענוֿפעג טונ --

 ,חונמ אצמ אל שטגסעס, 06 1מ 1001141 2מ2ט0ו8מ

 ,םילודג םירומי לבס
 ,הָביִתְּבַה רֶׁשֹי ס;?גספדפטמצ ,89611189 /עיֿפַארגָאטרָא

 | .הָביִתְּכַח יִניִד
 ,הָביִתְּכַה טַּפְׁשִמְּכ סנלמססיפץמוס8) 40. שיֿפַארגָאטרָא
 ,דֵרָח ,קּודָא סמס640צ (ע1. | =) זתמ סקָאדָאטרָא
 ,ֹומָּכ ,הָמֹוּד 1116 1686ז401ומ0 80/). גיטרַא7
 ,יִמֹוקְמ 10081 06. גיטֹרָא
 עֶּלַמ 8:ס11/סעץ-זמפמ, 08000016/ ?8 טסורעליטרַא

 יָנְָתֹוּת
 .ָתֹות יִלְּכ :םיִעָלקַה אָבְצ םנווןסניצ ./ עירעלוטרַא

 ,תֹועְלְקִמ
 לָׁש ;םיִעָּלּמַה אָבְצ לָׁש 01 םנו11ס1 66/. עקסרעליטרַא

 ,חָתֹוח יִלְּכ
 .ןֶמֶא ,ׁשֶרָח 814180 0 טסיטרַא
 ;(ןותעב) רֶמָאַמ ?רָבְד 811016 (2/ ןע --) זמ לקיטרַא

 .ןיִּמַה תַּלִמ (*.)
 תלמ 46112196 2:61016 לקוטרַא רעטמוטשַאב () --
 1006110196 41016::8 לקוטרַא רעטמוטשַאבמוא ;העידיה
 ,העידיה-יא תלמ

 ףטסעאזמסת'8 2880018401008 (2/. |-) ?מ לעטרַא

 ,םיִלָטֹוּפ תַרּובֲח
 דט41111161106, 810180:109166 (2/ סע --) זמ קִישטרָא

 ,הָלָנֲעֶה תֹובֲע טֹומ (0/ 6: 60/11606)
 יָנֵּׁשַכ דֶחֶא רֶבָעֵמ ,לַעֵמ :לַע ססס, 801088 406. רעֿבִורַא

 ,ןיוגרעבנ:רַא ==;יַּדְמ רָתֹי 900 תנטסמ :!רֶבָעֵמ

 סטס/ 806 9006, 1ת 640688 רעבירַא ןוא רעבירַא --

 ,הדמה לע רתוי
 ,יתרבע 1 2806 ן888660 רעבורַא ןוב ךוא --

 ,רובעא 1 88811 }888 רעבורַא לעװ ךוא --
 יִנָּׁשַל דֶחֶא רֶבָעֵמ :לַע סטסע 801088 /6/ -רעבִורַא

 ,רָבָעֵמ

 ;-לַע ףֹּפְּכ ,-לַע הָּמֵה סס טסמס סטסע . 6. ןגיוברעבורַא
 ,-לַע ףֹּכַה ,=לַע חֹסְנ 60 2646 סטסע 6 ?. ךיז -|

 .רֵבֲעַה סס סנֹומש סטס/ ש 6 ןעננערברעבורַא

 1004- זרֶבֲעַמ ט888886 (2/. גנעג --) זמ גנַאג|רעבורַא

 ,הָלמִג ,הָרָּבִעַמ טל( 0
 0 01088 !-לַע רֹבָע 10 ם888 סטסנ ש. .. ןיגרעבִירַא

 ,(הדמה לענ רֹבֲע 90 640666 !!יִנָּׁשַה רֶבֵעְל ְךֹלַה
 10 מסטע 1?סזמ 026 ט08861 1מ10 0. 6. ןסיגרעבִירַא

 60 קסטע 400 זםטסמ :יִלַּכ לֶא יִלְּכִמ קֹצָי 8040



 8 -- ןשטולגרעבורַא

 לַע הֹּלֶע 60 סשסע11סיש ש. =. יז --||  יִּדְמ רֵתֹוי קצִי

 .,תֹודָגַה

 יָנָּׁשַה רָבֵעָל קֵלָחַה 60 8וזק סטסע ש.ז- ךיז ןשטולנרעביורַא

 ס0ס 1886 םסעס88 מָצ ש 6. ןענע - ,ןעװבנגרעבורַא

 ךיז --|| ;הָבְֵנִּב רַבֲעַה 8961, ?עפמפקסניפ 8601611

 רָבֵע לֶא בֵּגנְתַה 0 8200 80ע088 קש 8968100 0. 7

 .יָנָּׁשַה
 ןהָנ 90 םוטס ס* גפת0 201088 . 6. ןבעגרעבירַא

 יּדִמ רָתֹוי ןתָנ 60 םוטס 900 זםטסמ !יִנָּׁשַה רֶבֵעְל

 ְךֹולֶהְו םָּפַט 0 סנ8לס} 801088 . ז-.ְךִיז ןעפַארדרעבורַא

 ייָנָּשַה רֶבֵע לֶא
 ְּךֹפִה 00 {טנימ ש. 6. ןעַײרדרעבירַא

 םֵרָה 60 1110 226 ס8ענעװש 801088 0. 6. ןביוהרעבורַא

 .ִנָׁשַה רָבֵע לֶא אׂשְנְ

 ידָל לַעִמ הֹּלֶּת 60 800: סטסע 4 6. ןעגנעהרעבורַא

 ; -לַע הֹלֲעָו ַחֹמָצ 90 םעסוש סטסע 2 4 ןסקַאװרעבִורַא

 00 0301 וםיִהְמצב הֵּמֹּכ 00 סטסזפשעסרױס 0. 6.

 ."ֵמ הֹנָׁש ,יַּדִמ רַתֹוי לֹדָנ םשסט, סיט

 רֶבֵעְל ְּךַלְׁשַה 00 ?מצסש 0+6/ ש 6. ןֿפרַאװרעבִירַא

 ."ַּב םיִרָפְּת הֹׂשָע 40 89106מ טק :יִנּׁשַה

 ..ןגעוװרעבורַא = ןגיַווװרעבִירַא

 ,-לַע ךֹרֶּכ סס טטעפק 8009 יע. 6. ןעלקוװרעבורַא

 הֹלָע וס סטסציס18ג, סט96618 0. 6. ןגעװרעבורַא

 ,ערבה .לֹקׁשִמְב
 .-לַעָמ ךֵפַתְשִהְו ַחֹתָר 0 םסו) סטסע 4 ןדיזרעבִירַא

 רָבֵעְל הֶּנאְּב ַעֹסָנ טס 8811 סטסע 0. 4 ןעלגעורעבורַא

 ָנּשַה

 {ס !?רַחַא םֹוקָמְּב בֵׁשֹוה 90 4:80816/ . 6. ןצעזרעבורַא

 יְרֵחַא םֹוקָמְּב ַעֹמָנ 18ק!86

 00 ס8נע} סלסע, 112ת8/0ס;פ ש 6. ןגָארטרעבִירַא

 סס טסםנ; 8840, ס86טע6 יִנָּׁשַה רָב לֶא רֵבֲעַה

 .לֹבָס

 י-ֵל ַעָֹּפ עטס 80ס0 סצס; . 6. ןטערטרעבִירַא

 ,הָצּורְמִּב םֶּדְקַה 00 סט??טמ .  ןגָאירעבורַא

 ףֹסח 90 8020 226 1806 201088 6. 6. ןפַאכרעבִירַא

 ;(הדמה לענ רֹבָע 40 6240666 !יִנֵּׁשַה רֶבֲעְל ַחְקְלְו
 ,ןֹוָּפִהְּב רבֶע 90 ם:ס סטס} 8800! ש. ? ְךיז --||

 ,ןפַאברעבוא ,ז ,םָאמ וד ןפַאכרעבורַא --

 תֵּת 00 169 00 סצס7, 100 ץ288 2 6. ןזָאלרעבורַא

 ,רֹבֲַל
 00 עטמ !?*-ל ץּור 00 עטמ 0ט70ע 4 ןֿפױלרעבורַא

 ,תֹודָּנַה לע.רֹבֲע 80 סט6180יש :הָצּורְמִּב רֹבֲעע 8088
 00 ס1:088 ;-לַעַמ םיִׂש 90 ץט+ סיטסע 0.6 ןגולרעבורַא

 0ס ץט6 40 800086/ ;בֶרֶעְו יִתְׁשַּב םיִׂש (260005)

 .הֵּפַע סס סטסע18+ !רַחַא םֹוקָמִּב ַחֵּנַה ספ6

 ;"יִרֲהַא םיִּיַחַּב רַאָּׁשִה 90 פטעטוטס 2 6. ןבעלרעבורַא

 ,לֹבָס טס 0681 6006 !-מ רֵתֹוי היָח 90 סוג911ס6
 ,רבֵעְו דעֶצ 00 זמתסג סט6/ ׁש. 4. ןרישרַאמרעבִורַא
 רֶתֹי לֹלָּב 90 זמֹוצ 100 זמטסמ 4. ןשימרעבִירַא -

 ןלעטשרעבורַא 9

 לּועְלעְּב רָפַסְּב ןינע לע רֹכע 686 168ט68 09 8 0004

 ,יַדָמ רֵתֹוי
 ."ָּב םיִרָּפְת הׂשֲע טס 801900ג טמ ש 6. ןעֶיונרעבִירַא

 ךַיז -| :רָבֲעַה 60 9846 סצסע . 6. ןעמענרעבִורַא
 : .ךיז ןעמענרעבוא = 0 74

 ,-לֶא לפָנ 90 180 סזסנ ש. 0 ןלַאֿפרעבורַא
 900 288 סצסנ (04 4 0034009) ש. = ןרָאֿפרעביורַא

 -רעבוא = ;לָא עמָנ 90 +?18061 40 ;(הלנעג) רֹבֲע

 ,ןרָאֿפ
 .גנור:ֿפרעביורַא = רִיֿפרעביירַא
 .הָרָבֲעַה 1:888001484108 ./ גנורַיֿפרעבורַא
 00 1188- !דלָא גהָנ 90 1686 סצסע 6.6. ןריֿפרעבורַא

 ,(ידכו הלגעכ) רֶבֵעַה טסצפ

 ִדַַּהְׁשִה ,רבֵעְו לזָנ 90 סיטס1:11000 0. ןסולֿפרעבורַא
 ,ףועמּב רבע 0 צ סטסע ש. 4. ןעילֿפרעבירַא
 60 8עח816 : רֵבֲעַה 90 119:8סני9 0.6. ןעלקעּפרעבורַא

 .םֶכָּמַה ןִמ ַחֵרְּבַה
 90 1406 :-לָא ךֹׁשֶמ 90 ץט11 סטסנ 0.6. ןעיצרעבִורַא

 ,ֹותָריִּד קֵּתְעַה 90 8004986/+ סעלס6

 ;=לַעֵמ ללְּנ 90 עס||} סלסע 6 6. ןעשטַאקרעבורַא

 | ,דלָא ללּנ
 דַּפַּתְׁשִהְו לָׁשַּב סס טס11 סצסנ ש. 8. ןכָאקרעבורַא

 רָבֵעֶל אֹובּו ְךֹולָה 0 ססנמס סטס+ . 4. ןעמוקרעבִירַא

 ייָנָּשַה
 יָנָּשַה רָבֵע לֶא טֵּבַה 60 1001 088::260 6. 8. ןקוקרעבורַא
 :יִלֲעְמ ללָּג 10 עס}| סצסע ש 6. ןעלקַײקרעבורַא

 | ,-לָא ללָּג
 90 ס1וזמ0 0/* 6186 061 0. ןרעטעלקרעבורַא

 ,רֹבָעְו םָּפַמ

 רָבֵע לֶא ַתֹקָק 90 1886 20ע088 .(  ןגורקרעבורַא
 רָבֵע לֶא רבָע 90 800 809088 שש. 1. ךיז --|| :יִנָּׁשַה
 ,םִלָמִה טס ס808ס !יִנֵּׁשַה

 לֹהָו 00 סעססע סי סעהש} סצס1 6. . ןכורקרעבורַא
 .רֹבֲעְו

 אֹבָל אֹרָק 90 0211 10 906 016 8146 4. 4. ןֿפוררעבירַא
 יִנָּׁשַה רָבֵש לֶא

 00 8םסטס 00 186 0101 8106 שש 6 ןקוררעבורַא
 יינֵׁשֲה רֶבֵע לֶא קֵּתְעַה

 לֹנ 940 106 ס עטמ 0טס9 ש. 4. ןענִיררעבורַא

 ִדַּמַּהְׁשַהְו
 40 פאס 90 16 0180 8106 ש 6. ןרַאשרעבורַא

 .יָנֵׁשַה רָבֵעְל (חֹתָחְנ ףֹרָנ
 רֹבָעְו הֹחָׁש 00 םיאוזמ 201088 ש. 4 ןעמִיװשרעבִירַא

 ינָּשַה רֶבֵש לֶא
 ,"לַעֵמ (ףֹדָה) ףֹחָּד סס עט8מ 0ש6/ ש 6. ןפוטשרעבַירַא
 הֶלֲע 90 ןע888 סטסני טֶש 8081189 . 6. ןגַײטשרעביורַא

 ,-לֵע הלָע 00 טטצק288 ( /4.) :רֹבֲעו

 רֶבָעְּב דֵמֲעַה 90 ץט9 201088 ש. 6 ןלעטשרעבִורַא
 רַבֲעַה 00 8ע000816 !רֵבֲעַה 60 ?שפמפקסניפ :;יִנָּׁשַה

 ,םֶכָּמַה ןִמ ַחֵרְבַה ,הֶבָנְנַּב
 00 ץה88 0לסע 2 ן8888840 גת ?טנמומק !יִּדְמ -}*



 ןטישרעבורַא

 00 ץסטני סט 03 0ת6 1606098016 ? 6. ןסישרעבורַא

 רֵזְּפ סס טס8?עסא :יִלָּב לֶא יִלְּכִמ ךֹפֶׁש 1סס 8000

 ש. 7". ךיז --||} יַּדִמ רָתֹוי רֶּזַּפ 60 8?עסיש 100 ומטסת !-ּלַע

 ְךַפָׁשִה 00 06 ץסט166 0361 0 896

 רֶבֵע לֶא הֹרָי 0 8200 801088 6 6. ןסושרעבורַא

 .יָנָּשַה
 רֶבֲעַה 60 8ֹמֹוק סצסנ, 1סץניק סטס ש. 4 ןֿפישרעבורַא

 10 881 סצסע} 06 0. ו= ךיז - || !רֶבֵעָל רָבֲעַמ הָּיְנאַּב

 ,רָבֵעָל רָהֵעַמ הָּיִנֲאַּב רֹבֲע 8מוקמס0 סצסעי
 ,"לֶא ַחֹלֶׁש 10 8080 סצס/ ש. 6. ןקישרעבִירַא

 ,(םיפלקבנ ַחֶצִנ 90 לעטענמ (6 0600) ט. 6. ןגָאלשרעבורַא

 .רָבֲעַהְו בֹהְמ 60 6128 סטסע ש 4. ןפעלשרעבורַא
 דֹעָצ ס 6818 ס* 8000 0ט6/ ש. 4 ןענַאּפשרעבִירַא

 ,רֹבֲעַו
 ,(םירבדכ) ַחֵצֵנ 0 0ט6100106 ש. 6. ןרַאפשרעבירַא

 גֵלַּד סס 8130 0/ ןטזממ סצסע ש 4 ןעגנורּפשרעבורַא

 | .דָל לַעֵמ סץָּפ
 00 8םסט+ 1?סזמ 186 09מ6/ ש. 4 ןעַײרשרעבירַא

 קעֶצ 00 0ט48009 שש 6.ןויָנָׁשַה רֶבֵשִמ קעָצ 6

 ,יֵמ לֹודָנ רֵתֹוי לֹוקְּב

 םָצָע ,ףּוג :ןֹושאֹר רֹוקָמ סע181081 (עז | -) 8 לַאנוגורָא

 ,ַהֹומָּת ׁשיִא ,רֶז ( ץֹוָפ.) 1(בתכה)

 ,רָזּומ :יִרֹוקְמ סע181021 66/. לעגיגְורָא
 ,הָיְרַא לָּנִמ 1,600 (68/.) ; 1100 ? ירא

 ,ןווגנײרַא = !יַּךֹותְּב ,-ָּב ומ, 1םסס 006 ןַײרַא

 ,יתסנכנ 1 60106 {מ ןַײרַא ןוב ךוא --

 ,םנכא 1 811811 0016 ןמ ןַײרַא לעװ ךוא --

 רחמ 8909 11טס1ש! !ההיבה אֹב 60146 }מת !ןַײרַא --
 !המינפ אבו

 ,יָדֹותְּב ,-ָּב ןת) 1800 106/ "נײרַא

 ?ס שסזע !יְּב םיִׂש 0ס רטס1/ גת ש. 6. ןסעברַאנַײרַא
 ,הָכאָלְמִב הָּבְרַה קֹסֲע גטסג

 ּךֹׁשְמ .הָּתַּפ 0ס ס00106, 211ט16 . 6. ןעװַאבנַײרַא

 ,יְּב ַחֹפָנ 10 ט}סש {מ ש 6 ןזָאלבנַײרַא
 ,-לֶא ןֵמְוַה ,-לֶא אֹרָק 90 1גט116 1010 6. 6. ןסטעבנַײרַא

 {ס סעטעגס 0/ סעט11016 ןמ?ס ש 6. ןקָארבנַײרַא

 .(קסעב ףסכ) ַעֵקָּׁשַה סס 1מטס89 (/40.) :ּדֹותְל רֵרָּפ

 ץֹרְּפ ,םֶגָּבִהְו רבָׁש 90 ט1:684 100 ש. ?= ךיז ןכערבנַײרַא

 ,יָדֹותְּב

 (םֶנְכַהְנ אֵבָה 60 טנ;1תפ 1מ 0/* ותזס 4.6. ןעגנערבנַײרַא

 ,-ָדֹותְּל

 ,יָדֹותְל רַרְּפ 90 סניטצחלפ 1290 6. ןעלקערבנַײרַא
 6016- זאֹובְמ 680:8206 (2/ גנעג --) זמ גנַאג||נַײרַא

 ,הָמיֵנְּכ 11

 ,רלֶא םַנְּבִה ,-לֶא אֹוּב 0 םס ותם, סתוסע ש. 4, ןרוגנַײרַא

 י-ָּב קצי 90 ץסטש 1מ ש. 6. ןסיגנַײרַא

 !-ֵףֹוּת לֶא קָלֲחַה 10 םווק 1890 . = ךוז ןשטיולגנַײרַא

 .טֶלַּב םֵנְּכַה (ע-)
 אֵבָה 90 81008816 גת ש. 6  ןענע - ,ןע|בנגנַײרַא

 ,"ָךֹותָל ּבּגַנְתִה 90 84681 1040 ש.?- ךיז --|| ; -לֶא הָבננב

 ןֿפערטנױרַא -- 96 --

 90 ישסעזמ םעווב ןוא ןצעמוא ַײב ךוז ןענעבנגנַײרַא --

 ,שיא בל בננ 0468617 ומֹוס 2 ץסעפסמ'8 ?2ש0ע

 ?0 8088080 !יִּב םיִׂש 90 עט+ !םפס ש (. ןבעננַײרַא
 .ׁשיִא בַלָּב ןתָנ 0 ת ץס280

 יַעֹוקְׁש םוססת 40 זַעּוקְׁש 80801066 00 ןָאטעגנַײרַא
 9ס ןת- !"ךֹותְל בֵּבַמ 00 ?טנית ֹות ש.  ןעַורדנַײרַא

 טס ססזמס ֹומ טמסצ- ש. ?= ְךֹ --|| !ְּדַּבַס ,ח,06
 00 101110846 026- ;םֹאְתִּפ םֹוקָמְל םנְּכִה ט004661+

 .ְךֵּבַתְסִה 13
 ,יּדֹותָל רֹדָה 90 טסתס1/446 4. ןעגנִירדנַײרַא

 .-דֹוּת לֶא (ץֹחָלנ קחָּד 90 תעס88 1ת?0 ש 6. ןקירדנַײרַא

 ַעקֶּת 90 0086 ֹותֹוס) (נ1טס 190 ש. 6. ןקַאהנַײרַא

 רֵּמַי הָּכַה .הֹקָלֵה 60 םוטס 2 רטמֹוקקומק !דִּב

 ,(םיטושב)
 ,יּדֹותְל ְךֵלְׁשַה 90 וננשסיש זמ . 4. ןעילַאװנַײרַא
 ,יָּדֹותְל ַחֹמֶצ 00 םעסשש 1מ ש 4. ןפקַאװנַײרַא

 זיָּדֹותְל (לֵּטַה ְּךֵלְׁשַה 90 ?םעסשש ומ 0 = ןֿפרַאװנַײרַא

 .םֵנְכַה 0ס עט? גת

 ברעתה ?ס עט? ןמ 8 +ױשס1:0 טרָאװ ַא ןֿפרַאװנַײרַא --

 ,ןינעב םנכה ,החישב
 ."ָּב ַחֹפָנ 0ס ט1סש 1מ 0. 6. ןעֶייוונַײרַא
 יךּבַכ 90 ונמֲק110896 שש. 6. ןעלקוװנַײרַא
 ,הֶחיִׂשְּב בֵרֲעְתִה 00 עט9 :ת 8 6016 ש 2. ןגָאזנַײרַא

 ׁשיִאְל רֵּבַּד סס עטס 19 1ם?ס 2 ץסעפסמ ;ןִינעֶּב םנָּכִה

 ,םיּדַה םיִרָבִּד
 ,-לֶא (ץֹצֶמ הֹצְמ 90 8001 גם 0 6. ןגיױזנַײרַא

 ,-לֶא הָיִנֲאְּב אֹוּב 10 881 ומ 6. ם ןעלגעזנַײרַא
 ,ןקוקנפרַא = ןעזנַײרַא
 ,ײָּב םיִׂש 60 ץט9 ומ, ץ1806 1םפס ש. 6. ןצעונַײרַא

 .ָּב (ַחֵּנַה) בֵׁשֹוה

 00 ץט9 100 2 ןע8'01802 2 44 ןעװעקלָאטנַײרַא

 ,ׁשיִא בֶּלְּב םיִׂש ,-7 ןֵנַׁש 6464

 ,םָעְבַה 60 8ץוע6 !יִּב םיִׂש 90 עט? ֹומ ש. . ןָאטנַײרַא

 10 םעעוע 026861+ 0111960917 שש. ?- ךיז --|| :וָגְרַה

 ,יָּב ֹוּבְרְו ֹוׁשאֹר ַעֹקֶׁש 0

 .יִּב לֹבֶפ 60 6נ2 ותזס ש. 6. ןעקנוטנַײרַא
 ,-לֶא (ףֹרָהְו ףֹהָד 10 ?םנט8? גת ש 6. ןעצוטנַײרַא

 (אָכָהנ אֹׂשָנ 00 ספץעצ ןם} טנותפ {מ . 6. ןגָארטנַײרַא

 .רֶפֵּמַּב בתָּכ טס סםפסע (40/0 6 000/) :"ךֹותל

 0 מעג !-לִא ׁשֵרָנ 0 6עוטס ומ 2 6. ןבַײרטנַײרַא

 ."יִדיִל אֵבָה טק 0

 40 ויָדֹותְל רֹעֶנ 60 8מהאס ֹות ש 6. ןעלסַײרטנַײרַא
 .-ָדֹוּת לֶא הֹרָו 8066 ות

 (אבָס) הֹהְׁש 90 םנֹותצ זמטסם ש 6. ןעקנורטנַײרַא

 יַּדַמְל
 0 סת- !"דֹוּת לֶא דֹועָצ 60 8ססמ 1ת ש 4. ןסערטנַײרַא

 ,םִנָּכִה טנע

 .ןעלםיורטנַײרַא = ןעסערטנַײרַא

 לֶא ַעלק 90 116 23 10 זמגזא ש 2 ןֿפערטנַײרַא

 הֶרָּטַּמַה



 ןעשטכַאשטנַורַא

 ,ןסײמשנײרַא = ןעשטכַאשטנַײרַא

 ;-לֶא םִנָה סס 6886 0ז* 01106 1000 ש. 6. ןגָאינַײרַא
 10 זטמ ׁש. ?, יז = || :-ָּדֹותְל (רודכ) הֹרָי 0 88009 ןת
 ,יךֹוּת לֶא ץּור 0

 וס ץט?9 1400 (6/) ש. 6. ןענע - ,ןעװבשינַײרַא
 .רֶמֲאֵמְּב (םיִׂשּו בֵׁשֹוה 2 ץנ1פסמ, 1064 טמ

 ,הָקָוִחְּב ַחֹקָל 60 4886 ֹות םצ 10106 6. 4. ןֿפַאכנַײרַא
 {ס 1846 ֹות 28800ש ולֹוְנ ףֹסָה 40 8616 ;!דֹכָל
 00 00 8 1מומ2; טטםו1ס 8616 18 :ןֹוָּפִחִּב םָנְכַה

 00 זטמ ומ ש.7- ךיז - || ;ןֶמְו ׁשי דֹועְּב רֶבֶד הֹׂשָט 116

 ;ןֹווָּפהִּב םַנָּכִה טס 600106 ות 2881117 !יַּדֹוּת לֶא ץּור

 .רֶתָּסַּב םָנְּכִה טסס 60106 ומ 7!860169

 ;יָּךֹותְל אֹובָל ׁשיִאְל ןתָנ עס 166 ֹות ש 64 ןוָאלנַײרַא
 00 144ט0106) ּוםַנָּכַה 0 6006/ 1םפס ש ?. ך"-|

 .-ֵל רֵּכַּמְתִה םעזס 0086861+ טֶמ 0
 ."ָךֹותָל הָצּורְמ זטמתנתק ֹות ?א ףױלנַײרַא
 ,ײָדֹותְל ץור 900 עטמ ֹות 2 ןֿפױלגַײרַא

 וײָּב (םיִׂש) ַחֵּנַה סס ןפצ 1ם, קט9 1מ ש. 6. ןגַײלנַײרַא

 !ִּב ֹומְצַע תֶא ַחֵּנַה ס עט9 0268611 14 0. ז ךױ-|

 וס םוטס 0008611 טק :"ָךֹוהְל ןֶתָּנִה סס 26 עט? ומ
 = = יג .=ָל רֵּכַמְתִה 0

 .00ס 8668 40 2119 םולש ַא ןוא ךוז ןגוולגַײרַא --
 תושעל שקב 80006 2 6806 6900664 קסס,8
 .והערל שיא ןיב םולש

 ש. ?- ְךִיֹז -||:דַע היָח 90 1106 4111 0. 4 ןבעלנַײרַא
 ,-ָּב לֵגֵרְתִה 90 860 3860 0

 00 שש. 7 = יון םיִׂש 90 ץט+ ותם ? 6 ןכַאמנַײרַא
 .=לֶא םָנֶּכִה 400 10

 .םָנְּכִהְו דֹעֶָצ 0 זמסעסמ ומ 4. ןרִושרַאמנַײרַא

 101611616206, !הָבּורֲעַּת תגוצומש ומ ,/ גנושימנַײרַא

 ,ָּב תּובְרֲעְתִה 1406002910מ

 {0 וזממ)1- !-ִּב נֹוָמ) בֶרֶע {ס זמוצ ֹום 0 6 ןשימנַײרַא
 0 1460016, ש =. ךיז --|;ְךֵּבַפ 0806, 1םטס}1טס

 ,בֶרָעְתֵה 6

 ךֶׁשֶמ 90 ןטעס 0 600106 1800 0. 6. ןרַאננַײרַא

 90 יטסנצזמ 026861/ ותם, ש ?. ךיז -||;-לֶא הָמְרֶעַּב
 .=ל הָמְרֶעְּב םָנָּכַה 1מסעוג46 6611

 .ךֹוחְּב רֹפֵּת 0 8660 ומ ש 6 ןעַײננַײרַא

 ?ס ןם- :םָנְכַה :-לֶא ַחֹקָל 60 1886 ותם ש 6. ןעמעננַײרַא

 .ללָּכ 16

 {0 ץגס ות (270660/ 4000 6 00060010) 6. 6. ןעליסנַײרַא

 ,(טחמב טוח) םיִׂש

 ַא ןוא םודָאֿפ ַא ןעלוסגַײרַא --
 ,טחמב טוח םיש 2 6

 ,-לָא (ץצִמ) הֹצָמ 10 8064 ות ש. 4. ןעקָאמסנַײרַא
 ,(טרָאװטײצ ַא ךָאנ ןַײרַא = טעגַײרַא

 ,הֵּבְרַה לכָא 0 684 גמטסמ ( 6. ןפענַײרַא

 (0600ו.) ולא הֶּליֵפְנ 181388 1090 ?6 לַאֿפנַײרַא

 ,(םיה לא) רָהָנ תֶאְצֹוּת נס? (ס/ 6 4"1ט67*)

 00 121/686 לדָאנ

 ןעוצנַײרַא -- 94 --

 60 06 8089 ;-לָא לֹפָנ 90 1211 ומ . . ןלַאֿפנַײרַא
 / .העָמ 90 06 66061966 !דֵכָלִה
 40 0016 ֹות 80606ת1} ויוה ַא ןוא ןלַאֿפנַײרַא --
 | ,תיבב םאתפ אוב 1090 2 םסטס
 0 1מ?8נזטמ9 8 ץסע80ת דוור וד ןוא ןלַאֿפנַײרַא --

 ,החישב (ערפה) קספה 8681
 לפנ 90 86? 1800 1:00/216 הרצ ַא ןוא ןלַאֿפנַײרַא --
 ,הרצב

 40 20600106 1326 רעלַײמ עשיומַײל ןיא ןלַאֿפנַײרַא --
 ,םע תבדל היה 4814 03 ץ60מ16

 ,םֵאְתַה 90 110 זתמ ש. 4. ןסַאֿפנַײרַא
 םיִׂש 00 804 ות !וֹרֶא 10 ץ986= ֹות 0 . ןקַאֿפנַײרַא

 ,הךֹותְל
 ;(םוס לע וא הלגעכ) הָאיֵּב 61/ט1מק ֹומ ?ת רָאֿפנַײרַא

 .רעׁש .אֹובְמ םיפססדטפיץ

 לע וא הלגעב) -לַא אֹוּב 10 ףנוטס ומ ש 4. ןרָאֿפנַײרא
 ,ןרָאֿפרַאֿפ == ;(םוס
 קַאב ןוא ןרָאֿפנַײרַא (81. --

 ,יחלה לע שיא רמס 6
 90 4068 8 ץס8'180 ןווצ וד ןוא ןרָאֿפנַײרַא (9/) --
 ,םינָשב הכה 4660

 ,-לָא ךֵלָׁשַה 60 ?גיסט 190 (97) ש. 6. ןצופנַײרַא
 ןטגיומ 1 1 ות :יַּדֹותְל הָכָלֹוה 16801ת0 1ת ?מ רַיֿפנַײרַא

 ;ץֶרָאָל ץּוחָמ הָרֹוחְס תֵאָבָה 1נמץס1:98910מ : ידֹותְל הֶאָבֲה
 ,(רפס לשנ הָחיִתָּפ .אֹובָמ 1מ0/0001104

 60 טנותפ :יְדֹותְל ְךֵלֹוה 90 1686 ום 0 . ןרוֿפנַײרַא
 ?ץֶרֶאָל ץּוחִמ הָרֹוחְפ םַנְכַה סס 1תמקסניפ !יףֹותְל אֵבָה 12
 .=ָל םַנְכַה 90 1מסעס6ט6

 0 סת8מ816, 1זמק110416, ום- ש. 4. ןרעטנָאלפנַײרַא
 ,ִּב ְךֶסֶכַס .ְּךַּבַפ טס1ט6

 ,-לֶא םֹרָז ,-לָא פֹונ 90 1100 ֹומ 0. 4 ןסולֿפנַײרַא

 ,-לָא ְךֵפַּתְׁשִה
 ?ס נ1818 :-ָדֹותְּב עלק 90 ?0186 ותם 0 6. ןטכעלֿפנַײרַא

 .יִּב ְּךֶּבַמ 0 1ממק116806, 18701ש6 ;(תורעשנ) ַעלִק 1ת

 הָרֹוחְס םַנְכַה 00 8ע4ג00016 1ת 0. 64 ןעלקעפנַײרַא
 00 800 1ם00 2 ש. 7. ךז -|:טכמה תחרבהג) הָכָנְנִב

 הָּלְנֲע ּךֹותְל םֵנָּכִח ט621016 טס1עג 8'006 טטממ(8
 .ויָתֹוליִבֲח םע

 ףֹהָּד 0 טנגניט4 ותם / ץט8מ !מ שש. 6 ןערעפנַײרַא
 ."ָּדֹוּת לֶא (ףֹדָהנ

 ,יָךֹוּת לֶא (ץֹהָל) קֹהָּד 00 ץ1088 ֹות ש. 6. ןסערפנַײרַא

 לכָא 10 689 זמטסמ, 80110826186 6. 6. ןסערֿפנַײרַא
 .ז ,הֵּבְרַה

 ,יָדֹותְּפ ורָּב 00 {8ע זת ש. 6. ןפַאצנַײרַא

 םׁשָר 40 6ת6ס/ (64 4 2002) ש 6. ןענעכױצנַײרַא
 .(רפסב)

 בׂשָה 60 1801066 ֹות 8ת 2000טת9 ש  ןלַײצנַײרַא
 .הֹהָלֲה 900 8176 2 רטמוקץותפי !יָדֹותְּב

 90 ש. ח.||!ְךֹותְל ְךֹוׁשָמ 90 ףע8ש ֹומ שש. 4 ןעוצנַײרַא

 {0 8וג/ 8 ןץסנ180ת'8

? 



 ןכָאקנַײרַא

 עס 18076 6. ז*- ְךִיֹז || ;(הרידל) רֹבָע םגסטס 0
 ,(הרידל) רֹבֲע 10

 ,-ָךֹותּב לָׂשַּב 00 201/ ןת 0 6. ןכָאקנַײרַא

 ףֹסָנ סס עסק סז 1110116 ֹות ש 4  ןעפַאקנַײרַא
 ,יָּדֹותְל

 לֶא (ץֹהָל) קֹהָּד 90 8006026 1ת 6 6. ןשטעװקנַײרַא
 ,"ךֹוּת

 ,יָדֹוּת לֶא אֹוב 90 0016 גמ ?. 2. ןעמוקנַײרַא
 .יָדֹותְל ףקשה 40 1008 1תזס += 4. ןקוקנַײרַא
 ,-ךֹותְל ולְנְּלַע ל"ג 10 עס} ֹזמ ש. 6 ןעלקַײקנַײרַא
 רמטמ) ַעקֶת 0 0020 ֹומ 01106 ןמ 0. 64 ןפַאלקנַײרַא

 +('דכו
 םנְּכַה ,אֹוּב 60 זמסטס תוס 6. ?. ְךֹז ןבַײלקנַײרַא

 .(תרידל)

 ,"ַּדֹותָל קֵּבַּד סס ןו8806 ומ, 2146 1מ 0.6 ןענלקנַײרַא
 .ןעוולקנײרַא = ןפעלקנַײרַא
 וס (81,) !"ךֹותְל הֵּכַה 00 10004/ ת 6. 6. ןקַאנקנַײרַא

 ,(ףירח הקשמ) ַעלַּב יט!מ 60יטמ
 ,-ָדֹותְל (לֵּפקנ לֹּפְּכ 9ס 1014 גמ ש 6. ןשטַיײנקנַײרַא
 .יָּב ׁשּול 10 1:026 !ת, זמֹוצ ום 6. ןסעגקנַײרַא
 (81,) :"לִא ּהָנְּפַהְ) בַמָה 10 ?טעמ ותם ש 6. ןרעקנַײרַא

 ,(ףירח הקשמ) עלּב .ויִּפ לֶא ְךֶֹה 90 םט10 6סיאת
 .ׂשֹפֶּת ,ףֹסָח 90 0810מ :גֵׂשַה 00 864 6. 6. ןגורקנַײרַא
 ,םֵנָּכִהְו לְֹז 90 0660 סי סע8ש} ת ש. 4 ןכורקנַײרַא

 המשנ רעד ןוא ןמווווצ םעד ןכורקנַײרַא םונ ןעק ןעמ --
 ימ שיא בל 186 םטזמהמ 2021? 18 8 10ץ8961ש
 ?ונרקחי

 ,םָנָּבִהְו לֹחָו 90 סעפיש} ומ 6. ז. ְךִיז ןעװעקשטַארנַײרַא
 .יָּדֹותְל אֹרֵק 60 0911 1מ 6. ןֿפירנַײרַא
 ."ִּב עקִּת סס 8מ09ס ֹות 0 6 ןקורנַײרַא
 (80) !דִּב (ַחֹרְמֹו ףּוש 90 ץטס 1םס0 0. 6. ןבַײרנַײרַא

 ,לכָא 00 94

 ,רֶבָדְּב בָרֶעֶתִה 00 עט ומ 4 6016 ש. 4 ןדװרנַײרַא

 ןינַעְּב ַנְּבִה
 .ײלֶא בֹכָר 0 1106 1ם ש. 4 ןסַײרגַײרַא

 ש. ?. ךןוו --|| : יַּךֹותְל ְךֹוׁשְמ 90 ץט11 1ם 0. 6. ןפַײרנַײרַא

 ,-לֶא ץֶרָּפְתַה סס 860 ות טז 1006, 116

 (ְךֵַּתְׁשִהְנ פָֹנ טס 1100 גת, עטת ֹומ שש 4. ןענִורנַײרַא

 ,-לָא
 .יךֹותָל םָׁשָנ דֹרֵי 90 ע81ת 1ם 4 ןענענערנַײרַא
 00 1801406 ות םת 2000ט2ת6 0 6 ןענעכערנַײרַא

 ןָינִמְּב ללָּכ ויָּדֹותְּב בֹׁשָה
 רֹכָמ 60 861} 1/800016ת0/7 ש. 6. ןרעכַאשנַײרַא

 ,תּואָּמַרְּב
 ,-ךֹותְל רֶעָנ 0 8081:6 ֹום ש 4. ןעלקָאשנַײרַא
 ,"ףֹותְל ףֹרְנ 90 1816 1מ ש. 6. ןרַאשנַײרַא
 ,יָּדֹותְל הֹהָׁש 90 םשוזמ גמ ש. 4. ןעמוװשנַײרַא
 .ןרעכַאשנײרַא = ןעלדגִיװשנַײרַא

 00 ספ81/} }1ם ט} (028ת18 ש 6. ןעקנעװשנַײרַא

 ,יָדֹותְל ףָּמֶׁש

 טַארקָאטסורַא -- 98 -=

 ,ןפוטשנַײרַא = ןסױטשנַײרַא

 ;"דֹוּת לֶא (ףלָה) ףֹהָּד ס עט8מ גת ש. 6. ןפוטשנַײרַא
 .הָקָזִחִּב םֶנְּכִה 90 ץטפו 0268011 ות ש. ?. ךיז - ||

 רֶעֶּתְמִה 90 סםוס ט1016ת917 ש. 4. ןעמערוטשנַײרַא
 | ,=לָא (ץרֶפְתִהְ

 הלנע) -ְּךֹותְל דֹעֶצ 40 80ס0 וםסס שש 4. ןגַײטשנַײרַא
 .תיבמופ הריכמב) ריִחְּמִח פַע ףֵסֹוה 00 016 טק :('דכו

 .ץֹעֶנ ,בֹהָתּו יקְּד 90 80004 ות ש. 4. ןכעטשנַײרַא

 ,יָּב (ַעקֶּת
 יב םיִש 10 ץט9 ֹותג ץ1806 1210 0. 4. ןלעטשנַײרַא

 {ט ףט8116/ (90/066וי8) :"ב ןֹתָנ 90 ןת8סויפ !דַּב רַמֲעַה

 .(תיבב אבצ ישנאנ הָנֲחַה
 .יִּב םֹהָח 90 8פםנמק ות ש. 4. ןעלפמעטשנַײרַא
 ."ָּב רפָת 60 ףט110 גת, 866 ות 6 ןֿפעטשנַײרַא
 ."ִּב (ַעקֶת .בֹחְּתו ץעֶנ 90 80104 1ת ע. 6. ןקעטשנַײרַא
 40 8מומ6 0 18601206 1490 0. 4 ןלַארטשנַײרַא

 ,יָּדֹותְל (רֹוא יֵנְרמ ַחֹּלְׁשנ רָחְזַה
 -ב ףךֹפֶש 00 ץסט+ ֹות,/ 8866 1 ש. 6. ןסישנַײרַא

 .-ךֹותְל רֶּזַּפ 00 8?עסיט ות ;("לָא)
 .-ּדֹותְל רֶחְוַה 40 82נמ6 1ם90 ש. 4 ןענַײשנַײרַא
 .יָּדֹותְל הֹרָי 90 8800 1ת1ס 6. 6. ןסִיׂשגַײרַא
 ,=לֶא הָיָנָאְב אֹוּב 90 8811 ןמ 0 ?. ְךֹז ןֿפישגַײרַא
 .=לֶא ַחֹּלְׁש 0 8626 1מ ש. 6. ןקִישנַײרַא

 ,ןפַאלקנַײרַא = ןגָאלשנַײרַא
 60 םוטס ות 10281118086 טצ 06- 0. 6 ןרעװלשנַײרַא

 ,תּואְּמַרְב הָׁשֶאָל תֵת 6600

 .-ךֹותְל (בֹהְמִ ְךֹׁשֶמ 0 0188 ֹות ש. 6. ןפעלשנַײרַא
 ֵּמַי .הָקְלַה {ס ם1טס 8 שטםוקץקומפ ש. . ןטַײמשנַײרַא

 .םיִמֹושְב

 .-לָא ךֵּתַה 10 1619 ום 0. 6. ןצלעמשנַײרַא
 ,ןסײמשנצרַא = ןדַײנשנַײרַא
 .(=לָא) -ְּב גָלָׁש דֹרְי 60 פמסש ות 0.  ןעַײנשנַײרַא

 הֹהְּד 0 8686 ֹות טצ 4 1032 . 6. ןלענשנַײרַא
 .=לֶא עַּבִצֶאְב

 (הֹהְדו ץֹחָל 0 10106 ומ ץט8מ !ת ש. 6. ןרַאֿפשנַײרַא
 90 10106 0/ טט8מ 0068611 גת ש. ?*. ךז -||!-לֶא

 ,-לֶא קַחְּדַהנ ץֵחְלִה
 ,=לָא ירָי 90 8ץוז ומ ש 6. ןעַײפשנַײרַא
 .יָּדֹותְל הֹוָט 0 ֿפץנמ 1ם9ס . 6. ןעניפשנַײרַא
 גֵלַד 10 1680 ֹומ, ןטנממ מת ש. 2 ןעגנירפשנַײרַא

 .ָדֹוְתְל (ץּפקִנ

 ,-לָא (קרֶע הֶּוַה 60 טקיומא16 1ת ש.6. ןעלקנורּפשנַײרַא
 ,-לֶא (קרעק וָּתַה 10 808396/ ומ ש 6. ןצירפשנַײרַא
 .ִּב גָרֹּב םִגְכַה 0ס 80ע66 ֹומ 0. 6. ןֿפױרשנַײרַא
 םֹׁשָר בֹהְּכ 00 620064 (60 6 004) ש. 6. ןבַײרשנַײרַא

 ,(המישרב)
 ךֶרֹא ,--10מ989מ 01 688, 108 1116 / םימי-תוכירַא

 ,םיִמָי
 .ׁשֶרָחְנ הֶדָׂש ע10ג866 11616 ,/ ענירָא

 ,םֶחויְמ .יִתָרְּפָא 8:18000186 (2/. | -) זח טַארקָאטסִירַא



 עיטַארקָאטסּורַא

 יץֶרָאָה םַע םֹורְמ 2118900/807 / עיטַארקָאטסורַא

 .  יםיִסָהּויְּמַה
 ,םיִמָחּויְּמַה לֶׁש 11800018416 06) שיטַארקָאטסורַא
 ,תֶסֶחּויְמ 811800019110 1807 7 עקטַארקָאטסורַא

 ןַחַּכ 8119, 81, ?טמס / עירַא
 ,ןֹוּבְׁשֶחַה תַמְכָח 8:10מז06416 ,/ עקיטעמֿפִירַא
 ,ןֹוּבְׁשֶהַה תַמְכָח לָׁש 8:10מ10611081 00) ,שיטעמֿפִורַא
 .-8!ס60 90 9ת861, ן80009 00/. םיַּפַא-ְךֹרָא

 | ןֵלְבַמ
 ,םיִזָנְג תיֵּב ,זָנָנ םסמוטס8 (2/. | -- ) זמ וויכרַא

 .יָאָנַּב םעסמ1966+ (עז. | -) טקעטיוכרַא
 .טקעטוכרַא = רעטקעטיוכרַא

 ,הָיְנְּבַה תַמְכֶח ,הָיְנִּב םיסמ1060?ט16 ,/ ַײרעטקעטײכרַא
 ,הָחֹותייִלְּכ ס8מתסמ, םטת (2/ |  -) זמ סַאמרַא
 ,אָבְצ ,לִיַח םנצמץ (21 | -) / ומרַא
 י-ל ַעֹוָנ סס 0000614 ש 4. ןרַא

 10 0068 209 00ת606/ת 106 םמונ ךומ טרַא םע --

 .יל תפכא אֹל
 יאמ וטת89 18 16 40 זמס ? ?ךומ םע טרַא סָאװ --

 ?יל חפכא
 תס6 40 (יינש רעגירָאיַארַאֿפ רעד יוט טנַאװ וד ּוװ ןרַא --

 ,המואמ עוגנ אל 6006נמ ומ 06 6
 .לֵּלַּפְתִה 60 עה ש. יח ןֹרָא
 .ךשח-ירָה = ךׂשח-ןרָא

 ,ןּונָה 4006 :;רָׁשָי 1סמס8?, 181/ 60/ ךילטנרָא
 ,רֶׁשֹי תסמס8לע , 18118688 / טַײקכולטנרָא

 .ןרָאק-ןרָאה = ןרָאק-ןרַא
 .קֶשָּנַה תיֵּב 8021 (2/. | -) זמ לַאנעסרַא

 ;(תומ םס ןימ) םֶרָא 8:86210 ?0 קינעסרַא
 יִעֹורְז םענמ (2/ ס -) זמ 'םערָא
 .עּורָּג :יִנָע טםסס+ 66}. ?םערָא
 ,לָּד .יָנָע טססע זמּפמ (2/ טַײלעמערָא) ;מ ןַאמערָא

 ,ׁשֶר
 .דיִמָצ ס01806166 (2/ רעדנעב -) מ דנַאב|מערָא
 ץססע 8006609 (2? םירֹוחַּב -) מ רֹוחָּבװ-םערָא

 8044002+ 01 8 '121/000108} 808- :יִנָע דיִמְלַּת
 ,הָביִׁשִּיַה תיֵּב דיִמָלַּת סזמ9

 ,רַאדנערַא = רעטַאדנערַא
 {הזזמסז, 168866 01 (2/ סע - ן--) זמ רַאדנערַא

 ,םיִרָא ,רֵכֹוה 2 {2זזמ

 ,רָּכְחַה :הֶריִכֲהַּב ַחֹקְל ,רֹכָח 90 {8עזג 0. 6. ןרידנערַא

 .הָריִכֲחַּב ןתֶנ
 ,הָריִכֲח ?82עזמ, 16886 / ערנערַא

 .רוכח 40 6846 סת 2 16886 עדנערַא ןוא ןעמענ --

 .רכחה 40 169 סמ 8 16886 עדנערַא ןוא ןבענ --

 ,הָסיִפֵּת םנ1686 (2/ | -) זמ טסערַא

 ,ׁשּובָח ,ריִּטַא טע180ת6/ (2/ { -) זמ טנַאטסערַא

 ,ריִּסַא לֶׁש 01 עצופסמסז 06/. עקסטנַאטסערַא
 .ׂשֹפְּת אֹלָּכ סס תזעץס86 ש. . ןריטסערַא

 ,=40 9םס םעסטמ0 8400 הצרָא

 יײשַא -- 99 ==

 600 06 ֹומ 0260 61900108680608 הצרא ןנול --

 .ער בצמב היה

 "למס 1826 0? 18/861/* 16008, חק. לארׂשי-ץרָא

 .- " ס =ח.(6ׂ

 ";שס868 0? מס 1806 2/ םערעֿפ-לאושי-ץרָא

 03 181861,* זמס1/סיט םטלטנממ, (46. 926:4מ
 יץיִּקַה ףֹוס 8םטנמצזמסז

 .עצרַא = זצרַא

 ,לֹורָנ ,רּומָּנ .הָנָררַמְּב ןֹוׁשאָר םעסת-, 811889 00)."עצרַא

 .םָסֵרְפִמ
 םנסמ-זסםטס} 2118ת/ (2/ סע .-) זמ שטַאגנוי-עצרַא

 .םֶמְרְפְמ לֵַעַּיִלְּב-ְןֶּב ןמפטס

 ט18960- (2/. רעמינַּפ -) ימ םיִנַפ|-ףצוחמ-עצרַא
 . ,לֹודָּג ףּוצָה 14066 16/!סש

 .תֶׁשָק תיִנְבַתְב הּפִּכ 8:09806 ./ עדַאקרַא

 המהב וב שופתל לבח) רֹוצְלַּפ 19850 (2/ ןע --) זח ןַאקרַא

 ,(הראוצב

 .הָפּוט גט16806 (2/ ןע -) ח ןַאקרָא

 יתֶמָּסְּכ םס19 זמ שוקרַא

 .יָנֹופְצ 81:60106 (060ו-) 60). שיטקרא

 ,ינופצה םי .810010 0068 ןַאעקָא רעשוטקרַא --

 םיִנְנַנְמ רָבָה סנסםסא?עש (2/ |-) מ רעטסעקרָא

 , ,תֶרמְוִּת
 ,תיִסּור הָּמַא 8ז8מֹומ (27  ןע --) זמ ןישרַא

 .ןֶׁשֶד 88מ68 ,/ ׁשַא
 40 80010 2 ץסעפסמ ׁשַא ןצעמוא ןוֿפ ןכַאמ (70.) --

 ,שיא ףדגו ףרח 8606!
 .= 046 ;-.טסזמפמ (21 םיׂשנ) / הׂשֲא
 .=-3010466 ישסזמבמ / הער השֶא

 לַעַילְב-ָּב 8ססגמ6961, ?086 (2/. | -) זמ טסושָא

 ,לָבֹונ

 .הָמָרֶמ תֹולּוּבְהַּת ,םיִּלָכְנ עספטסניש ./ עװטסושִא

 .עווטסושָא = ַײרעשסושִא

 ,הָּּנַמְרִנ ץֶרֶא , -- סניזמפמש ?גק= זַנֹּכשַא

 ֶּב יִדּוהְי ססזזמתת 206 (0/ םיַנְּכשַא) ?ם יזנּכשַא

 80 ס169 01 ?תס (6ס1מ8מ-.) סט18ג ;הִיְנַמְרִג ץֶרָא

 .םיִּנַמְרִּגַה םיִדּוהְיַה גָהְנִמְּב קיִזֲחַמ 6

 ףֶצְקִּב '01221מ8 +וזס" 1ת 8 1806 600. הבָהְלישֲא

 .לֹודָג

 = 481000608 (26100 ס/ 6 0סװ018) עז. יאדמשַא

 . .(םידשה ךלמ)

 "דטס ה8שס 1:68088800 00ת1088100 8 ונמַׁשֶא

 .יודְו 01 פ1תפ

 ונמשָא ןגָאז --
 .ויאמח

 .טלעשָאנ = עלעשָא

 ןֵמֹד .-צטסמו8מ) ?ע25ג (2/ תוּפשא) / הּפשַא

 .לָכָו
 *0108866," 8 ץפםןזג 268/תחותע יטופמ ?ח ירׂשַא

 ,ּוז הָּלִמְּב ליִחְתַּמַה רֹומְזִמ 6מ18 טטס6

 לע הדותה 0 0001688 0068 5108
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 ײשַא

 טס 06 טסעװ 002ט0188ת6 ירשַא וו רָאלק ןענעק --
 60 אמסוש מש ;וירוב לע רבד עדי 19 2 ?םנמ
 ,הפ לע עדי 686
 ,(נ'כהיבל) אובל רחא 60 0016 1846 ירשַא וצ ןעמוק --

 "םהקמצ 216 +תסצ 1289 2/ע- ְךֶתיֵּב יבשוי ירשַא
 40061| ומ ףימצ 20086 תםםממצ 816 6

 םֶתיִבְּב םיִבָׁשֹויַח הָקַא םיִרָׁשֶאֵמ 9880 8ס87 4? ןםסנמס
 ,(ךרדה למעמ םיערוי םגיאונ

 "טטוגס 8898 10170660, םצנמת 8916 ?8 רציירשַא
 .םיִכָרְּצַה תּיִׂשָע רַחַא םיִרְמֹואְש ןֹונָמִה 8406ע 8001

 ז08800- ?חּונקָל רֶיָנ 901160-עפמסע 4 רִופַאפ-רציזרשַא
 יץָפֶח ֹוּב ןיִאָׁש רִיָנ טפמסע

 800926/ זמהת'8 1116, זמ8ע1106 יטס- / שיִא-תשֲא

 ,לַעַּב הָל ׁשֵּיֶׁש הָׁשִא זמּפמ
 זמ911166 ישסזמהת 1191 טנומ / עצינשיא-תשִא

 ,רָחַא שיא םִע תָבָכֹוׁשַה הָאּוׂשְנ הָׁשֶא 80001מ6/ זמפמ
 06 רשֹמס |1טס8 יטנומ 820106/ ? קינשיא-תשִא

 .רָחַא תֶׁשֵא םָע בֵבֹוׁש עמפנג'8 רט6

 010061 28מ0 2006 (ע2. ס- ן-) 7 ליַח-תשִא

 ,תיִנְקְסע ,הֶצּורֲח הָׁשֵא רשסמנ2ת

 עקבָאב -- 100 ==

 .ליַח-תשָא = עטליַח-תשִא
 היה 90 06 801106 (0/ 01000024) ש. 6 ןליַח-תשֲא

 ,תֶרָחֹומ היה 0 06 8 118068 רטסנמתת !הָצּורֲח

 "ףימסט 2886 080808 טפ/ 2 ?8 לונְּתֹרַחְביהּתַא

 תֶרמֶאְּנַה הֹעּודְי הָּלִפְּת טעפעסע 8810 סמ 160801ט8
 ,םיבֹוט םיִמִיַּכ

 ,ֹּמַע םּוחיִּב הָאָּנְתִמ סמטט1תנ89 ? קֹונונּתְרַחב-דַּתַא
 ,קונונַּתרַחב-הֹּתַא = קינּתרַחּב-הּתַא

 "גתלס 9866 18 088 8606, 06 ?0 תיִאֹרֲה-הֹּתַא
 01 106 221011081 ש61:868 ע601960 סמ 086 06
 םיִקּוטְּפֲהַמ דֶחֶא 01 6046 1610100408 01 906 18

 ,הָרֹיּת תַחְמִׂשְּב םיִרָמֶאּנַה
 רעד טומ ןָאמ ֹוצ התיארה-חתא טָאה סָאװ (106.) --

 הוה רבדח ןיא 9418 1026006/ 18 1116102ת6 ?עדנערַא

 ,וננינעל ְךיַׁש

 .=-1 1601 זמֶצ 81ת8 ק/ע- ריּכֹזַמ ינַא יאְטַח תֶא
 .-8 0ת8'1109 םוזס, 8 8'82101 8116 ?ח הנוז-ןנתֶא

 11/16, סופעסמ (0660 90 ({2/. םינֹורתֶא) ;מ גורתֶא

 רֶדָה ץַע יִרָּפ + = |20008 סימ 4706 ,19684 0, 6061'1י7100168)

 ,(תוכסה גחב םידוהיה םיחקולש)

 ;ב
 186 860006 16006/ 01 ?גס 11סמנסש 810מ8-  ב

 !םִיַנְׁש סצשס 0. || :יִרְבִעָה תיֵּב-ףֶּלֶאָּב הָּנְׁשַה תֹואָה 6

 ,םיִפָלֲא יֵנְׁש סטסס ס0088206 'ב ,ב

 ורעטרעוװ עשיאערבעה טינ עגינייא טימ טמוק) --1מ 276/ 'ָּב

 .עינַאפמוקִּב !עדנַארגָּב :יוו

 טיטס 9מ08806 ץס8ני8 (0/ 106 םיִפָלֲא יב == סט. א"ב

 .(םידוהיה תריפסל) םיִפָלֶא יֵנְׁש {,26:0052ג 6ויס)

 ,לב =וַאב
 יְדַא ,לֶבָא ץ69, םגפ ץ86 426 ?ַאב

 80006} 0006 ;-ִמ ,תֹודא ,לַע 26, 46- 26/ "ַאב

 ,ביִבָס

 יקָנֵע ׁשְחָנ טס8 6008911010ו/ (2/.ס --) :. ַאָאב

 יוָּגְרַה .דֶרָחַה 60 8184, ?עסט016 0 6. ןגיאורמואַאב

 ,דרָה 90 6 818:1066, 06 ?000166 ש. ז- ְךִיז - ||
 ,וָנָר

 .ריִקְּפ 01110ס1 (2/ עט -) 4. רעט|מַאַאב

 רּוּבע 6016108610ת (0/ 406 804/) . גנוטעברַאאב

 לשו רֹּוּבֶע :(הבאלמ) לֹולְכְִׁש 61800ע80ו00 ;(המדאה)

 ,(יתורפס ןינע

 דַּבַע 90 001010806 (026 500/ ט. 6. ןסעברַאַאב

 ןינעו דֵּבַע :(הכאלמ) לֶלְבַׁש 00 6180018606 !(המדאה)

 ,(יתורפס

 ,לֹודָג לֹוּפ טעס86 0688 (2/ סע - | - !-) 5. בָאב
 .ַחּור 8:4089 (2/. סע --) 4. ַײבַאב

 ,תֹונָקְז םיִׁשָנ לָׁש 010-טטסנג8218מ 46). עקסבַאב

 סט860016 16ז0660ש / 601068410 האופר עקטבַאב --

 ,תיתיֵב האופר וא הפורת 6

 016 ױטס- !םָּגִה ֹוא בָאָה םִא 818060100920/ 5. עבָאב
 .תָדָּלַיְמ םג10ט116 !הָנקְו הָׁשֶא זמפת
 4611 9086 10 106 1מ8- ןעבָאב רעד סָאד לווצרעד --
 ,התודב רפמת אנ לא 8
 1224? 4068 תסצ 60006/ת 106 !הנאד םעבָאב ןַײמ --

 ,יל ענונ רבדח ןיא

 ,םיִמָרְּב-תֶרֹּפִצ ,רֶּפְרַּפ טט496131} 9. עקשטעבַאב
 ,השעַמ-הבַּב = השעמ-עבָאב

 הֶׁשֶא טטסנגפמ 861119 201160 068ת8 . עצינסעבָאב
 ,םיִלָׁשְבְמ םיִלֹוּפ תֶרֶכֹומ

 וב עוקתל לורב וא ץע לוגנ ןֶמְלַה ןע116-4ז1טסע 5. עצעבַאב
 .(ץיראב תודתי

 ,הָנקְז הָּׁשִא 014 דטסנמפמ 6, עצעבָאב
 הָנֹוּב ,רֶבָּב 0ס680סץ, 08890ע (2/ ס -) 5. רעבָאב

 .(היח ןימו

 .זָהָו לַעַּב ט08:666 66/ טלדרעבַאב
 .רֶבָּבַה רֹועְמ 09 טספשסע) טספטסז'8 640). ןרעבאב
 8  ֹוהָּנַמק הָנֹקְו הָּׁשִא 110016 016 רטסזמתמ +, עקבַאב

 טט04- :הָאְמֶה"תַּנְע 0806 28200 טנסמ םט0סע
 .תֶמָּפִּכ חַּנְע לט 080 6

 םיִׂשָבְּכ תַאֹצ 4382 04 8מ0ס0 0/* 80808 4 עקבָאב
 ,םיִזֲע יא

 .םיזע יללג 4089 03 40868 םעקבָאב ענעגוצ --
 ! םילטב םירבד 20486286! !םעקכבָאב --



 טמערבַאב

 ,ביִבָּפִמ הָפָׂש םָע 60066} ט:1:מזמס4 00). טמערבַאכ
 ,(דגבל) הָּפְׂש 6600, ?עגנגזמומפ + ן'כעמערבַאב
 ,ביִבָס רֵּפַּת 0 6006, טס1461, זעוזמ 0 6. ןעמעיבַאב

 ,ביִבָּמִמ הָפֶׂש תֹׂשֲע
 ?ס 8ספנסמ, עטננ1מ800, ?ט1מ216 ש. ז- ְךו ןערבָאב

 00 יטסע/ 81סשוצ :ַעַעֹונְתִה 90 861/ ;ׁשֵמְׁשַמ ,ׂשֵּפַה

 .יָטֲאְל הָכאָלְמִּב קֵּסַעְתַה
 18160466 :ָןָנהְמ 811000/ 6440604 00/. טבַאנַאצ

 | ' ,תֹונֹורְשִּכ לֵעַּב

 ותא ליבומ שיאש) אָּׂשַמ טפ8םפס, 100886 . שזַאגַאב

 ,(וכרדב
 הָּב רֶׁשֵקְל הָעּוצְר 20808886 םֹפצפמ 4. קלנשזַאנַאב

 .אָּׂשַמ
 .שומָאגוב = שַיטָאגַאב

 ,מועָפ רֶבָד.ןֶָק רֶבָּד 1116 4. לעטַאגַאב
 .בָהוִמ 2119 66/. טלוגַאב
 .יָמ לָֹג 10 עסט ש. 6. ןענע - ,ןע|לוַנַאב
 ;ְדֵּכַר ,טֵקְׁשִה 0 0081, 800086 0. 6. ןגוטִיגַאב

 .ֹומְצַע תֶא טֵקָׁשַה 60 68/נג 0068611 6. 2. ְךִיִז -|| |
 שא 7. ךיז -||:(ער השעמ) הֹׂשָע 90 סס1מעג19 ש. 6. ןַייגַאב

 יֵבֵהַנְתַה 10 טסגּפטס ּגקֵּפַּתְסִה {ס 0
 גחנתה 10 1168 2 {6180מ ןצעמיא טיט ךיז ןייגַאב ---
 . .שיא םע

 ;תּובֲהַּלתָה ,תּולֵעַּפְחִח 185/1180108 5. גנורעטסַײנַאב
 ,תיִהֹלַא הָעָּפְׁשַה

 ,בֶהָלֵנ 1מפקנעסס 60/. סרעטטַײגַאב
 ,-לַע עָּפְׁשַה  בַחֶלַה 90 1םפקועס ש. 6 ןרעטסטַײנַאב
 ,ײב הצָר 90 18001 ש. 6. ןגיטסניגַאב

 ,רַחָּׁשַה תֹולֲעַּכ 89 0גשמ 006. ןעניגַאב

 90 !(ג) הֶהָׁשַה 00 טט80סע, 11119806 ש. 6. ןםונַאב !

 00 8711 סמ ש. ?. ְךַז - |:-לַע ְךֹפָׁש 8ענ) סת
 ,ויָדָנְּב לַע (ידכו םימג ְּךֹבֶׁש סמס'8 .:ני8
 הכב 40 10619 1ת 162/8 ןרערמ טומ ךוז ןסוגַאב --

 | .הברה

 .ןְמֶאָנ טשטפפױשסנפגצ 06/. טבוולגַאב

 8000מ881- (0006.) !הָיְולדיַנְּב 68001:6 4. גנוטיולנַאב
 צד:

 .(ןוגנב וא רישכ) הָיְוְל זמסמפ

 רישב) הָּוִל ;(ךרדכ) הֵּנִל 00 8000וגק9ת 0. 6. ןטולנַאב

 ,(ןוגנב וא

 (טנ008-) ;הָיְנְל-ְזָּב ,הֶּולִמ ססזמקפמנסת 4 רעטַיולנַאב

 ,(ןוגנב וא רישב) הֶּוַלְמ 8000082161

 ,חָּלְצְמ ,רֶׁשֲאְמ והקעצי 10/02806 06. שקולגַאב

 00 :רָׁשֶאֶמ הֹׂשֲע 00 102886 םּהקקע ש 6. ןקולגַאב

 .ַחָּלְצַה ןיס8ץמס1

 ,הָליֵחְמ ,הָחיִלְמ ק8ע00ת, 210ת080צ . גנֹוגודַאננַאב

 ,לחָמ .ַהלָמ 90 8602, 10181ש6 עט. 6. ןגודַאננַאב

 ,דַמ בֹוָנ טס 81081 +עסזמ . 6. ןענע - ,ןעװבנַגַאב
 ,םענָאַײב = טענגַאב

 ,הָׁשיִנְּפ מסס0180 . גנונעגעגַאב

 ןרעױדַאב -- 101 ==

 ,עֶראָמ סססגנניסתס6 ּוהָׁשיִנְּפ 10660/ת8 +. שינעגענַאב
 ,הָרְקִמ

 90 םפק- ש. ח.||ַעֹגָּפ ,ׁשֹּנָּפ 60 זגססז ש.6. ןענענענַאב
 .ׁשֵגָּפִה 00 תחססט ט.166. ךיז --||והֹרָק קסמ

 יקֵּמַּתְסִה 90 טס 884181164 . ז. ךוז ןגינענַאב
 ,חָלֵאְׁש 160689 :קָׁשָח 6686 (2/ ן--) 5. רעגַאב
 +. טַײק --|| ;הֶּוַאְתִמ 468:סו18) ס880ע 46)}. גירענַאב

 .הָקּוׁשְּת 6808

 00 408166 ש. 4. ןרעגַאב
 .שצָׁש

 .ףּורָה 800101מ8 (0.) 8. בָארגַאב
 60 םוטס 19 40 8 ץסנ80 בָארגַאב ַא ןצעמיוא ןבעג --

 .שיא םע םישק םירבד רבד
 .לקָּלַמ 90 םעסננ (4.) :רֹבָק 90 טטניק ש. 6. ןבָארנַאב
 .ןְבּומ 600061ש8016 46/. ךילֿפַײרגַאב

 .גֵׂשֲה ,ןֵבֶה פסס 60006106 ש. 6. ןֿפַײרגַאב
 .תֹויָאְרַּב ַחֵכֹוד 90 עעסטס ש. 6. ןדנורגַאב

 ,םֹולָׁש תַכְרִּב םע669108 4. גנוסורנַאב
 ,םֹולָׁשִּב ְּךֵרּב סס םסס1) 881006 0. 6. ןסירנַאב

 ,הָנָׂשַה ססו1ססץפ1סמ 1068 (ע/ | -) + ףירגַאב
 ,הָרּובְק סט1181 (27 | -) +. שינעבערגַאב

 .הָלֶּבִגַה 11901986104 ,. גנוצענערנַאב

 .ןִמְקַה ,לֵּבְנַה 0 1116 ש. 6. ןצענערגַאב

 דט840118-ט1806 !ץֶחְרֶמ 08מ (2/ רעדעב) . דַאב

 ,(האופרל) הֶצְהַר םֹוקְמ

 ,םימח תוניעמ 6מסזיזמ2} 289מ8 רעדעב עמערַאװ --

 .ץֶחֶרֶמ תיֵּב ט80מ-םסט86 (2/. רעדעב) . דָאב
 90 6406 סי םטזמט רָאב ןוא ןצעמיא ןריֿפ (24.) --

 ,שיאב המש ,שיא המר 8 ץסנפסת
 ססמ- 60 || : ןּותְמ ,בָׁשיִמ 60881001816 66)} טכַאדַאב

 .תַעַּדַה בּוׁשָיְּב 8106184617

 .בֵׁשֵיְתִה ,ןֵנֹוּבְתַה סס 60ת8106/ 0 ;= ךוז ןטכַאדַאב
 ןט1?8מי-01:688, ט89מ1ת8- (2/ | -) +. גוצנָא-דָאב

 ,הָצְהַרְל םיִדָנְּב 86

 .-ֵל הֶדֹוּת בֵׁשָה 90 ?מםתצ ש 6 ןעקנַאדַאב
 ,תּובְרַטְצִה ,ְּךָרצ ם004 . ףרַאדַאב

 90 תסס0, ט0806,90 2206 90 0 0. 4 ןֿפרַאדַאב

 ּדְרֶצ
 ,יוארכ עעסץסע}צ ןַײז וצ ףרַאדַאב טע ווו --

 1083 04 8 טםומ- (עז. רעטעלב -) טַאלב|-דָאב
 .ץֶחְרֶמ-תיֵּב אָמֲאְמַמ לֶׁש הָלָע טעססצמ

 לָׁש אֵמֲאְמַמ ט89מ-טצססזמ (2/ רע -) . םעזעב-דָאב

 יֵץָחְרָמ-תיֵּב
 םסמ-?סא18 202-29- (2/ םייֹוג --) 4. יו -דָאב

 ,ץֶחְרֶמ-תיִבָּב תֶרֶׁשֶּמַה יֹוג 66ת02ת6
 "תיֵּב ריִחְמ םגסתסע 10ע 22812/48 טלעג-דָאב

 יִקָהְרָּמַה
 ,לֵלֹוה ולֵטָּב ְךְלֹוה 10816 (/. ןע --) 4. גנוי-רָאב
 טס עסעס6 ;לַע םוח טס 60ק1סס 2 6. 2. ןרעױדַאב

 .רַעָצ 168/69 .|| ! רָעָטְצִה

 ,ׁשֵּקַּב 00 16004680 ;הִנֲאח

 .גשּומ



 ַײדָאב

 יבעּומ ע8(ננסע 060. || ;ול סג 1811 206 ַײדַאּב

 1116 02 106881מ2 (2ע/ ןע -) גנוטַײדַאב

 יִדָרֵע ,תּוביִׁשְח 819:411168206 ;הָאְרֹוה

 ,הָרֹוה סס 818ת11ץ , תגסתמ ש. 4. ןסַײדַאב

 ,בּוׁשָח 81801:10229, 1זממסנל2מ9 46/ גידנטַײדַאב

 ,רֵּבְבִנ

 600016100, 89ועט18004 (2/ ןע --) ;. גנִודַאב

 יאָנְּת
 .בָצֵמ ,יאָנְּת ססם01910ת (עז? ןע .-) . גנוגנִידַאב

 יז יד ׁש. 7. ךיז -|| :הֵנְהַה 0 801201846 שש.  ןעננודַאב

 ,ׁשּוּמָׁש ,תּורֵׁש 8סט166, 8016248ת06 ,. גנונידַאב

 8ס1ש801} 800026289 (28 עט -) 4 רעט|גודַאב

 ,תֵרָׁשִמ
 ךיז --|| ; -ל תַרֶׁש ס 209606, 3081 סמ 6. 6 ןענִודַאב

 ,יִּב ׁשֵּמַּמְׁשִה 60 104806 086 0? 2 2*

 יםֵדְב הֵּמַּכ סס ססט6/ ישגפג 21006 . 6. ןעֹמַדַאב

 ,לֵלֹוה ,ןָמָז לֵטַּב ס 1084 ש. 4. ןעװעדָאב
 60 0868ס שש ז. ךִיז -||:ץֹהָר 90 28606 4 6. ןדָאב

 יץֲחַרְתִה
 ט.ז". ךיז -- || ;-לָא ןנֹוּבְתִה 60 6081464 6. 6. ןעקנערַאב

 ,בֹׁשָח ,ןֵנֹוּבְתִה סס 6081061
 ,יוַּּכ ,הָמְכִמ ססטסנומפ (1 ןע =) 5. גנוקעדַאב

 ,הֵּמַּב 0 ססצסע . 6. ןקערַאב

 .ףיֶעְצְב הָּלַכ יּּפָּכ טסנ1ת8 03 8 נע14ס . םנקעדַאב
 .ְךֶרֶצֹנ םס60צ7 06/. גיטֿפרעדַאב

 ,רֹוסֲחַמ ,ְּךֶרֹצ םס60, ים (2/ |  -) +. שינעֿפרעדַאב

 ,הֶשיִגְנ ,ץֵחֹל סעק:688108 (2/. ןע --) 4, גנוקורדַאב
 .ׁשגָנ יץֹהָל סס סעעיס88 6. 6. ןקורדַאב
 .ׁשֵגֹונ ,ץֵחֹול סעץקניספ8ס} (2/. --) 5. רעקורדַאב

 ,דֶרֶבְב הֵּפַּכ טס 6004 עג 8821 2 6. ןעלגָאהַאב
 | .יִקָּב טסע806 60/, טנװַאהַאב
 ,הָנָמְמַה 111018, 00068110689 . גנוטלַאהַאב
 {ס ורֵּתְסַה ,ןֵמְסַה 00 2106, 6020081 0. 4. ןטלַאהַאב

 00 2146 000801 0. 4 ךוז --|| ;(תמ) רֹבָק טטזיץ

 .אֵּבַחְתֶה
 ; "םָע חּונֲהַנְתַה סע0806ת9 (2/ ןע -) גנולדנַאהאּב

 ,יּוּפִר
 .אֵּפַר ; -םִע גָהַנְהַה 90 1085 סט. 6. ןעלדנַאהַאב
 ;בָל"ִץיִּמַא 2014, 0009226008 00// טצרַאהַאב

 ,בָכ"קָמא 601286 8. טַײק .- ||

 טט108 080 ; -- טט10 680::8 1006 קני. הּבַר- הבַהַאְּב

 ,ןֹוצְרְבּו גֶנעֶּב ס16886

 (א ,טנווַאהַאב = טנבהַאב

 -בעה-שינ ענעי ןוֿפ סנייא ןייז וצ םיױא רימ טעז טנבַהאב

 -ערבעה ַא ןבעגעג טָאה עמ עכלעוו ,שידיי ןיא רעטרעוו עשיאער

 שטייד ןוֿפ זיא טרָאװ סָאד זַא וויא הרעשה ןיימ .,םינפ ןשיא

 .טסעֿפ :ןסײדַאב לָאז טנווַא הַאב ןוא ,ןמלַאה טסעֿפ 064426װ

 ןיא טנווַאהַאב ןייז ןגָאז ליוו ןעמ ןעוו ושטייד ןיא)

 ,(1654 5610 ;ןעמ טגָאז ,טֿפַאשנסיװ ַא

-- 102 -- 

 : רעדָא ךַאֿפ ַא

 ןֿפרַאװַאב

 ם880ע110ת, 8181ס1689 (2/. ןע -) 4 גנוטפיוהַאב

 .העדֹוה

 ש. 6.|| זַעיִדֹוה ,רֹמָא 90 8880, 81806 ש. 4. ןטפיוהַאב

 .אֵצְמַה סס 4

 .רֹמָׁש 0 8816 , 6. ןטִיהַאב
 !הלילח 6606 401:416! !טוהַאב טָאג --

 ;הָקָּפַה ט68טמ19:) רעפננמנתפי . גנוצִוָודַאב

 ,הָקְּפַהל
 קָּסַה 00 083, יטפזמ 0. 6. ןצווהַאב

 ,רַזֹוע םס1ע?ט1 46 גיֿפלִיהַאב
 ,רוזע 90 וגס1ק, 288189 ןַײז גוֿפלוהַאב --

 100-1 אֵבֲחֹמ 11101מ8-1866 (עז.ן--) .שינעטלעהַאּב
 ,םיִאֹובֲחַמֲה קַחְׂשִמ 206-8664

 60 ט.ז. ךיז --|| :רֹוָע 90 גסוק, 8818 . 2. ןֿפלעהַאב
 ,יִּב ׁשֵמַּתְׁשַה 8166 1186

 ?0 ס0- ֹוביִבְס הֹלָּת סס םפתשי עסטמ8 . 6. ןעגנעהַאב

 .תֹועיִריִב הֵּסַּכ סי וט10 8

 90 ןסומ ט. = ךיז -||;רֵּבַה 90 ןסומ = 6. ןטֿפעהַאב
 יֵנוַּדְזִה סס ססץוט186 :רָּבַחְתִה ,קֹבָּד

 ,ײלַע ֹׁשְמ 10 זמ28061, 401012206 2 64 ןשרעהַאב

 ,-לַע רֶרָּתְׂשִה
 {0ס סססטץקצ, 168106 ֹות 108019 ש. 6. ןענױאווַאב

 ,ִּב ןֹכִׁש ,-ָּב רוד ,-ָּב בֹׂשָי

 :בֶׁשֹת .בֵׁשֹי ע0810009, 1תמ821189 4, רענױאווַאב

 .ןְבֶָׁש 621

 801מ1181104 8. גנורעדנואווַאב
 הָּיִמְּת 0616

 90 טט0ת66/ !ץֵרֲעַה 60 26זמוי6 שש. 6. ןרעדנואװַאב

 ,-לַע אֵּלַּפְתִה 8
 600861008 !םֶטְרִפְמ .ַעּודְי גמסיטמ 00/. טסואוַאב

 ,שיִנְרַמ
 ;הָעיִדְי לֶׁש בָצֵמְּב ס0מ801008 40/  נוניוטסואװַאב

 ,הָעיִדְי לָׁש בֶצֵמ ססז0801080מ0688 +. טַײק .-||

 ִלְּבִמ :שֵנְרַה יִלְּבִמ טמססת801008 46/ וָאלטסואווַאב

 .תַעַּד

 ,רֶמֶׁשִמ ד8908, םפ;0 . גנ'כַאװַאב
 ,רֹטָנ ,רֹמָׁש טס טטפ0סמ / 0::408 6. 6. ןכַאװַאב

 הָצֹקְׁשַה רט80סעומ8, 1810 גנורעסאוַאב

 4ןג לש)

 ,(ןג) הָקְׁשַה 60 8461, 11119806 ט. 6. ןרעפַאװאב

 ןִיַו יֵלְּכ ,קֶׁשָנ צמח סם . גנונעֿפָאװַאב

 .ׁשֹמָח .ןֵּיַז 00 םזמ ש. 6. ןענעֿפָאװַאב

 82109צ 800טנ19צ, 8ט8- (2/. | -) +. שינערָאװַאב

 ,הָּבְרֵע ,תֹובְרָע ,ןֹוחָּטִּב 6

 ,תַטְבַה 0ס 8ססטעס} 20440/ 8816 0 6. ןענערָאװַאב

 :ײִמ רֹמָׁש 00 1009 1/ס1מ :;בֹרָע 0ס םיטפס6

 ,רֵמָׁשַה 60 ץעס8סעטס 0008011 שי 2. ךיז -- ||

 עס טטנגומ-89190מ :לַע ְךֵלְׁשַה 90 2019 ש. 6. ןֿפרַאװַאב

 ."? ביִבָס םיִרָפֶּת רֹמָת

 רֶמֹח 161 }

 דשסנג- ּ!הָבֲָהַא ,הָצְרֲעַה
 + זר47-

8. 



 ןשַאװַאב

 לָכְּב םֵּבַּב וא ץֹחֶר 00 טטפ88 211 סצסע ש. 6. ןשַאוַאב
 ץֵחַרְתֶה 00 יטפממ 0268611 ׁש. ?- ְךֵי --||;םֹוקָמ

 .םַּכַּבְתֶה
 הכב 40 10619 {מ 10818 ןרערט םומ ךיז ןשַאװַאב --

 ,הברה
 ,הָשָא לַעַּב ,יוׂשָנ זמפניצ1ס0 (זחשח) 60/. טבַײװַאב
 10 זמהזצץ, רשנעס} 1816 2 ד0116 0. ?= ְךִיִז ןבַײװַאב

 ,הָׁשֶא אׂשָנ

 6ט106066 ;תַפֹומ ,הָיָאְר עניסס1 (2/ }= י=) :. זַײװַאב
 ,הָחְכֹוה ,תּודָע

 ;אֵצְמַה טס 21101:4 זתַּמַא .ַחֵכֹוה 0 ץציספס 6. 6. ןוַײװַאב
 ,לַעֹּפַל אֵצֹוה 90 עעפ6
 ם6ס 2860 תםס 1וז06 {ס ןווג וצ ןווװַאב טונ טָאה רע --
 ,תבלפ העשה ול הקיפסה אל 0

 ,ללִיְמ והָבֹוּב טטססץ1ת/) רטמ1מנמפי 60. טנִייװַאב

 טט00ץס1/ דטמנתסני. טטנגותמקסעי61 המשנ עטנווװַאב ַא
 ,ללַימ ,יבב לעב |

 ,-ל הֹכָּב 90 טס681|} 18100ם9 0. 4. ןענַײװַאב
 ,-לַע דֹפָמ

 סס- ;ןֹיִׁשֹר ,הָאָׁשְרַה םצפמפ (2/. ןע -) . גנוגולַיװַאב
 .הָמָּכְסַה 866

 ,ביִדָנ ,בָּל-בֹומ 8100, 0108 06/ טגילוװַאב

 ;ןֹויָׁשָר ןתֶנ ,הֵׁשְרַה 90 יפ/ 1106 ש. 6. ןגולוװַאב
 .םָּכְסַה 00 8

 ,םיִּתְׁשִּפ "טּוח ;:ימ :ןפָנ רֶמָצ 6000 . לֹװַאב
 ,עּורָּנ ןיִמִמ הרֹוחְס 1890110ע 800608 . לֹוָאב
 רֶמָצ ץֵע 009908-966 (21. רעמיוב .-) 9. םיוב|-לוװַאב

 ףָפָנ
 ,ןָפָּנ רֶמָע לֶׁש 01 600000 06/- ענלוװַאב

 ,לווָאב = הרוחס-לוװָאב
 ,ןֵפָּנ רֶמָצ לָׁש גֶרָא ס0000-80014 4. גַײצ-לװַאב
 טטץסע 03 1016110/ (2/ םינֹוק -) 4 הנוק||-לווָאב

 .ַעּורְג ןיִּמִמ הֶָרֹוחְמ הָנֹוק םיסס8
 .ךְרעֶה ןטִק רֶבּד 9110 (עז ךע -) 5. עװלעװָאב

 10 18 תס 810811 108010/} 1מ- !טלעווָאב ַא (0.) =

 !תמאב אוה ןטק רבד אל 41
 זמסשסצמסת !הָעּונְּת זמס110ת (קז. ןע --) +. גנוגעװַאב

 ,(תינידמ ותיתרבח) הָעּונְּת
 .ַעֵעֹונְתִמ מס 116, תמסט8016 66/ ךילגעװַאב

 00 1006 4. ?. ךיז -||:ַעֵנָה 00 תמסשטס ש. 6. ןגעװַאב

 ,עַעֹונְתַה
 ?ננזמזמומפי 20906/ (0/ 6 1009 פ?0יז) 9. דעװַאב

 ,(םישנ תונתכל) חָפֶׂש
 ש.ז- ךרו --||:ַעָׁשֲעַׁש 00 פנמט8ס, 081611812 6. 6. ןעוַאב
 .עֶׁשֲעַּתְׁשִה 90 םנמג86 1

 ,תָּמַאְהִמ עיססס6 זיג6 66/. סרעװַאב
 טט1149 םרעװַאב זוא םַאד מרעשַאב זוא סָאװ = (0006.) --

 דועיש הט 18 408014606 60 26 ראג11 6010 6
 ,אבי אוב שארמ

 ,הֹרָק ,אֹוּב 60 0016 1{זט6 שש 4. ןרעװַאב

 ןענובשָחַאב -- 108 --

 ,ֹוחָרָּכ לַעְּב ,.- םצ ססעגקט18/0ת 666. םנֹואב
 ,יאָנְתִּב סת 0006010104 0006. ןֿפֹואְּב
 ,רואיָּב = רֹואָּב

 .--8+ 1089 זמסזנסתפ 406. עֹגר ותֹואב
 .לּולָחָה ץֵע 61001-1ע06 (2/ | -) 6. וָאב
 ,טַאל 8031, 810017 660. טכַאוַאב
 .ַחֵלְמ סס 8819 ש. 0. ןצלַאזַאב
 ןֶצנ 61461-110880נ , 61001-110שס+ . סוווצ עֹווָיזָאב

 ,לּולָחָה ץֵע

 .דָגָּב תַפְׂשִל טושק ?ע!מזמומפ (קז. | -) +. ן'ַאזַאב
 ,קוש טפפפ81נ (2/. | -) 5. רַאזַאב
 ,דָחַּפְמ ,גָאֹוד פתצ10ט08 46). טגרָאזַאב
 הׂשע 90 40, ץסנ?סץזמ, 2490006 90 שש. 6. ןגרָאזַאב

 .ןֵבָה .קָּפְסַה 90 ץניסט146 :לֵַעֹּפַה לֶא אֵצֹוח
 .ךלֶכָל 90 8011 6. ןעלרוזַאב
 ,רּוּקְּב ט1819, 6911 (2/ | -) 5. ךווַאב

 .רֹקַּב 00 ץפצ} 8 1816 ךוזַאב ַא ןכַאמ --

 10 808ץ00, ורִּקַּב 90 ש1810 081| סתם ש. 6. ןכזַאב

 ,ׁשֵמְׁשַמ 0 1 ;ׂשֵּמַח סנצפמומס

 ,ַחֵרֹוא ,רֵּקַבְמ ט18190+ (עז. -) 6. רעכוזַאב
 ;דָחּויְמ 8קס0181 ;דֶרֶפָנ ,לָּדְבִנ 80װ81:896 66/. רעדנוזַאב

 ,דּוחְל 8008180017 006 ||
 ,רּוחָיְּב ס800018119, קפנז?נסט|פגיק 060. סרעדנוזַאב
 .ַחֵצַנ סס ס0סג0ט6/ 6. . ןגזַאב

 יַחָצְנְמ ססמסטסנ סע (ע/. =) . רעגוזַאב
 ,רֵּפֶה 90 16100ש6 ש. 6. ןגוטַײזַאב
 (ַהֵּבַׁש) רָאָּפ 90 061601816 ןם 808 0. 4. ןעגנַוזַאב

 ,ריִׁשָּב
 ,-לַע רוַפּו ַעֹרְו סס 8סוס סטסע 0. 6. ןעוװַאב
 ,הָקָוֲח :ןיוק 088688108 4. ן'לוַאב

 ץס88088106 ((ז-) (עז. רעטרעוו .-) . טרָאװ|ץַוזַאב
 ,(קודקדננ ןָיְנִקַה תַלְמ עסנסטמ

 ,-ל היִה טס ץס88688 ש. 6. ןצוזַאב
 ,לַעַּב ,ןֹודָא סס8808801 (2/ -) 8 רעציזַאב

 םתי עס88088106 0886 (-) (2ז. | -) 5 לַאֿפצִיזַאב

 .(קודקדכ) ןִיְנִּקַה

 40 9ש810106 !"ּב לֵּכַּתְסִה 90 1001 240 שש. 6. ןעזַאב

 | רָב
 רֶמְׁשִמ ,הָבָצִמ 8ניני1880ת (0077.) (1. ןע --) . גנוצעזַאב

 תּובְׁשַיְתִַה סססטץמ2010ת (0/ 6 /:0086) !(ליח ישנא לשנ

 : ,(תיבב)
 ישנא לשנ רֶמְׁשִמ בַצַה 00 :8ע1180מ (201.) ש. 6. ןצעזַאב

 00 0ססטץקצ (6 !םיִמּולְכּואְב אָלַמ 0 קס0716 ?(ליח
 הלכ) בֵׁשֹוה 00 8686 (6/ 0006) !(תיב אֵּלַמ {7100:56)
 ?ס ש. זי, יז -||:(הגב תפשנ טָּׁשַק 00 1117 !(המָחה ינפל
 ,(םוקמב) בֵׁשֵיְתַה 6

 הֶלַּכ תַבָׁשֹוה 946 8680148 01 2 01106 9. סנצעזַאב
 ,(הפחה ינפל)

 ,םיִעָנ ,ןַח אֵלָמ ם18661ט1, ץ1688829 60. טנַחַאב

 .ןענעבערַאב = ןענובשָחַאב



 טָאב

 ,(ריחמ לש) הָעְצַה ס10, 0116 . טָאֿב

 ,גָאמײ ב = גָאטַאב

 ,גודענָאמײב =גודעגָאטַאב

 ,םיִמָּיִב אָּב 610ס117 66/. טגָאטַאב
 ,אָבָצ דֹודְנ ט8998ו10מ (2/ ןע -) 5 ןָאילַאטַאב

 .הָמְָלִמ ונ84016 906 (עז ם --) 4. עילַאטַאב
 ,טמעַטַאב = טמַאטַאב

 800סח008110ת, סזמץממ2818 (2/. ןע --) 4. גנונָאטַאב

 ,הָמָעָּטַה
 ,םיִחָמְּצַה תַרֹוּת טסופמִצ 9. עקונַאטָאב
 תַרֹותְּב םֶכָחה 000980180 (2/ רעקינַאטָאב

 ,םיִתְמַה
 ,םיִחָמְּצַה תַרֹותְל רֶׁשֲא טס1901081 60). שונַאטָאב

 ,םָעְמַה 90 8000200806, סענמת28186 שש. 6. ןעגָאטַאב
 ,ׁשֵׁשַמ סס 1061 0. (. ןֿפַאטַאב

 .קָלָּפַה יִלֵע 168ש08 04 0048 . ענוויטָאב

 00 :(יתורפפ ןינש) םָׁשְב הֵּנַּכ 0 6141016 ש. 6. ןעלטושַאב
 ,-ל דֹובָּכ טֵׁש תַּת 60016/ 8 41616 טקסמ

 .גנוטיידַאב - טַײטַאּב

 אּוהָׁש יִמ 60006ע006, 1090108904 66) טנולַיוטַאב
 ,רָבָדְב ַעֵגֹונ

 וס 1846 8 ץםע?, ק8101010806 ש. 0. ְךיז ןגנלוטַאב
 ,ףּתּתׁשִח

 ,ןל:וטמורַא = ןלוטַאב
 120ץ'8 8009, 281:-0009 (21 ט =) 5. עקנִוטָאב

 ,הָׁשֶא לַעַנ

 ,(קד שש) תיִצּוּב ס8זג0נ16 6. טפיטַאב
 ,תיִצּוּב לָׁש 01 ס8נמס116 46. ןטסיטַאב
 ,עקנוטָאב = קוטָאב

 0110/ (ע. 2. ןעטָאבעג) ט. 6. ןטָאב
 ,(ריחמ)

 ,םיִקּומ ,תֹוּפַג םִיַלֲענ 00048 21. 9. סעטָאב
 טַײק --|| ;לָּבֶתֶמ ,בֹומ םִעמ ול ׁשיָש 6887 66/. טמעַטַאב

 | ,לֶבָּת ,בֹומ םַעֵמ 998014088 8

 0 ם1סטס 8 18800) םוטס 8 עסןו8ממ 0 6 ןעמעַטַאב

 .לָּבַּת ,םַעַט ןֹהָנ
 ,(ריחמ) עיִצִמ 01406/ (2/ =) 5. רעטָאב

 ,הָירְי יֵלְּכ תָכָרְטִמ ט806סע7 (2ז ס -) 9 עײרעטַאב
 ,הָלֶלֹוס

 ,תֹונְנֹוּבְתִה 6088140181108 (עז ןע .-) + גנוטכַארטַאב
 ;-ל בֹׂשָה ;ֶא ןָנֹוּבְתִה 00 002814ס1 +. 6. ןטכַארטַאב

 ,ֹומְצַע תֶא בֹׂשָח פס 00051061 0208013 4.7 ךִוז -- ||

 יהָמְרִמ 4660ס090ת} 6060609 (2/ |=) .. גורטַאב

-( 8 

 ַעֵצַה 10 004

 ,תּואָּמַר
 (דֹפְס) לֹבָא 90 18:0020, זםסטזימ 0. 6 ןרעױרטַאב

 ,"לַט

 880 ורָּכֶעָנ 6:000160, 489106660 00/)}  טבורטַאב
 ,םּונָע

 ,רָעצ ,רֹכָע סס ?עסט216, 211696 0. 6 ןבורטַאב

 עװָאלַאב -- 104 --

 הָגֹוח 900 0606176 ( ץ ןגָארטַאב) 6. , ןגורטַאב
 ,הָּמִר

 .יָאָּמַב ,לֵכֹונ 88981סס . רעגיוטַאב
 4600ץ11ס6 !הָמְרֶמ אֵלָמ 46061001 66}  שורעגורטַאב

 .םִיניֵעָה תֶא הָּמֵרְמ
 00 01- !ײלַע ְךֹרָּד 9ס 1086 טעסמ . 6 ןסערטַאב
 ,בָלֲעַה 0
 ,ריחמ עצה 90 0116/ 8 ןץע106 חקמ ַא ןטערטַאב --

 ט216, :םוכְמ ,ךָפ םתמסטמפ (2? {|--) + ףערטַאב
 .ְּךֶרֶע לטסע9מ

 60 6. ם.|ויְדמְל הֹלָע 90 םצמסטתמל 0 4 ןֿפערטַאב
 ,חֶל עֹוָנ ס0תסס1ת

 .ענווװטָאב = עגוװשטָאב

 ס1מטע01401108 1ז8גמס (2/ פ-) 4. עקַײשטָאב

 .הָפיִרְּטַה תֶרּגְסִמ
 ,עקנוטָאב = קִושטָאב
 ,טנָאטַאב = טנרָאי - ,טרָאיװַאב

 .יניְלֹול ץיִפָק 8121 ץנינמפ (2? ס -) 4. עקרויַאב | :
 .= טט198 1089 8260 גישס ק/שי. הֹאֹרְיְבּו הֹמיֵאְּב

 .-=גמ תס אנ80, גמ םס 0880 600 ןֿפֹוא-ןיִאּב

 .=106:6 26108 םס 020106 400 הריֵרְּב-ְןיִאַּב

 .-ֹות תס וט186 טטמ8?סשס1 66 ןפֹואו"ןיִנֶע-ןיִאְּב
 .-1116191צ, טמ!םש?ט}}7 066 רֹוסיִאַּב
 והרוחס דגנ) רּוּפָא ,םֶרָה ססצס049 (ע? | =) 5. טָאקיָאב

 ,(םישק םינודא דגנ
 ,רֹמָא ,םָרָחַה 60 טסץס046 6. 6. ןרִיטָאקיִאב
 .לַחַנ טצסס (21 ךעב)  !ךַאב

 חכב 40 10610 ֹות 46248 ןרערמ ךעב ןפוגרַאֿפ --

 .הברה

 ,ותָליִפְנִּב רֶבָּד תַׁשָּקַה סמטמגק !/ 0929! 404 *ךַאב
 .= ע1סתנמס?סמונגעש (27 הֹּכ"יאַּב) ?. הֹּכדאַּב
 ,לֹודָנ רַעַנ סג 161106 (2/ סע --) .. רוטכַאב

 60 סמסמתתמצ, 06601004 ש. 6 ןעֿפׂשַּכַאב ,ןפושיּכַאב

 ,םָמָקַה
 ׁשיִא ,םַנ םָדָא ט!טנמאצ 161100 (2/ סע --) 4 טַאמכאב

 זיִרָז יִּתְלִּב
 .הֶאְּכַה ט!סט, 6011 (21 פ -)  עכָאב

 .(ףורגאב) הָּכַה 80 89111:6, 011 ש. 6. ןעכָאב

 ,רּוּדַּכ 811 (טז | =) 6 ילַאב
 ,הָּתְׁשִמ .ףֵׁשָנ 0811 21 רעלעב)  ?לַאב
 41190019 201160 זמ דט89סע (קז ס -) 8 עקשעבַאלַאב

 םִיַמב הָלְׁשְבְמ הֶּנַטְק הֶּנֲע
 ,(דגב לשנ הָפָׂש טע1נמזמומפי 6086 6 גָאלַאב

 הָּכְס 8מסיטססססמג ;לָהֹא 1609 (עז סע --) = ןַאגאלַאב
 ,תֹונֹויְזְחְל

 ,רֹוצָמ 8160 8. גנורעגַאלַאב
 ,"ּלַע רּוצ 00 0081606 6. 6. ןרעגַאלַאב

 ,ןערַאלַאב = ןרוהאלַאב
 ,הָּתְׁשִמ לֵׁש .ףָׁשָנ לָׁש 01 טפ11 60/} עװָאלַאב



 טָאלַאב

 ;הָריִחֹבל הָקְתִּפ ֹוא רּוּדַּכ 081109 (2? ס --) 8. טָאלַאב
 עגנמק6/ 07 טס- !(הריחבכ) תֹולְרֹוג תַלָטֲה 8110:

 ,תֹוּלרֹוּגַה רַּפְסִמ 8

 טמנ1סוגמא) 2810 (ע2 ם--) 5  עקווָארוטַאלַאב
 .(הריחבכ) .תֹולָוֹוג תַלָמֲה

 .(הריחבנ) תֹולָרֹוג לֵּמַה 90 281109 6. 6. ןרוטָאלַאב

 8 1060 0? קס288208 (2/ סע -) = ןָאכַאלַאב
 0100 םפ1ומסת} ;םיִרָּכָא לֶׁש ליִעְמ ןיִמ סיטסיס4

 ,בָהָר ׁשּובְל

 וט81818118 (8 טקעיסס-8וח- 1. ס --) 8. עקַײלַאלַאב
 ,(םירתימ תשלש לעב לבנ) םֹרְתמ { 060 062

 ,ריִַאְּב ַחֵרֹוּפ רּוּדַּכ ס8110ג (עז ןע --) 5. ןָאלַאב
 90 600- !דִל ְךיִׁש היָה סס 261028 ש 4 ןעגנַאלַאב

 ידָל ַעֹוָנ ססזמ

 ,-ב הֹלָּת סס 660646 סמ . 4. ןיא ןעגנַאלַאב
 .ֹוחָא 1008006 (ם/ סט --) עינָאלָאב

 ט18006 (600) (ע0 ן=) 5 ץנַאלַאב ,סנַאלַאב
 ,(הסנכההו האצוהה ןובשח לש הָאְוְׁשַה

 90 46016 :;לַע אָׂשַמ לֵּמַה סס טט060 6. 6 ןטסַאלַאב

 .בֹוח רֹותְּב םֹׁׂשָר (60.)

 ,טֵפְמַּפ טס ט8מ116, ס1889ס ש. 4. ןעקַאלַאב
 ,ןומלָאב = ןוטעבלָאב
 .ןעקַאלַאב = ןעבלָאב
 100 ;רַּתְלַאְל ,בֹורָקְּב ,דּיִמ ,ףֶכיֵּת 8ססמ 406 דלַאב

 .רֵהַמ ,ׁשיִח
 ,ןויכמ 88 81006 דלַאב וו --

 ,בֹורָק ףוג1010 8עסס0צ 06/. גודלַאב
 0100104686 !לֶסָּפ 898006 (26 סע -) 5 ןַאװלָאב

 .םָלֹג ,הָמֹוׁש ,ׁשֵּפִמ

 ,רֶכָׂש עסיט81:8 (21 ןע --) 8. גנונױלַאב
 ,רָבָׂש םַּלִׁש 90 עסט896 ש. 6. ןענױלַאב
 ייֵרְצ ,ןֹומַסָלַּב 2188, 28! 5 םַאזלַאב

 ,טֹנָה 90 סנג'מפ1זג ש. 6. ןרימַאזלַאב

 .ןֶטְפְמַּפ ט8 0161, סג8606161 (1 סע --) =. ןוטלָאב
 ,ןעקַאלַאב = ןעַײטלָאב
 ,קָחָנ 810ט9מ 8080 (2? 9 -) עקשטַאילָאב

 ,םָעָל יּוצְר טסקט}8 ;בּוהָא 11466 26/ טבילַאב

 בומכ 28 ץסט ט10886 טבולַאב ךטא ווא םע וװ --

 ,ךיניעב -

 ַעַּב ססעץװט1689 60. .טבַײלַאב
 .רָׂשַּב תּואיִרְּב ןעטעט66

 טס !טָּׁשַה 90 ?נזוזמ ֹוהְּפַע 90 סטסנ187 0. 64. ןגולַאב

 ץט6 4 21106 2846 ססזמ 90 180 תטמל41
 וס ק8צ ותם, 46- !םֶבָּכְׁשֶמ רַדֲחַל הֶּלַכְו ןֶתֶח ּלֵבֹוה 0664
 .(ןֹומְמִנ דֶקֶּפַה ,םַּלַׁש 4

 ץט?0תש 8 2110 226 םעססומ 90 א םֹנגַלַאב
 ,םֶבָּכְׁשִמ רֵרֲחַּל הָּלִכְו ןֶתֶח תַּלְבֹוה 646 תוגק141 64

 ןֹוּבִלֶש 0110006, 1תפטנפ (27 ןע -) גנוגודיײלַאב
 ,רֹובָכְב הָעיִנְּ

 ססז- 8. טַײק .-|| ;רָׂשְּב

 עווטצומע ;ָאב -- 108 --

 עמ .בֹלָע 90 011080, 108010 6. 68 ןגודונלַאב
 ,דֹובָכְּב

 ,בֵלֹוע 0312 1מ8ט196/ (26 -) 8 רעגודולַאב
 ,דֹובָכְּב ַעְגֹוּפ

 ,ןטנולנַאב = ןטַײלַאב

 ,הָרָאָה 11811108 1!!טנמומפ1סמ 5. גנוטכַײלַאב
 .ראָה 90 1180, 111ט10806 0. 6. ןטכַײלַאב

 דֶבֵרֲע טט88מ- 010 (28 ם-) 8 עילַאב ,עַיולַאב

 ,הָסיִבְכִל

 הְָׁשִמ הֹׂשָע +0 4088/ ש. . ןעועילַאב
 ,(ןורטאיתכ) םיִנֲחַּמַה תֹולֹוחְמ 081166 (2? | -)?.ט טעילַאב
 ,הָרֹוק םספצמ, ם10סע (2ז סע -) קעילַאב

 ,(גר ןימ) הָזּוד דט2106 8סטז00ת (20 סע -) קולַאב

 . = 8180 001103617 060. ןומכלְַּ
 ,רעמעלַאב = רעמעמלָאב
 ;(הרוחס לש) הָליִבֲח 0816 (0/ 00005) (20 ס -) ןלַאב

 ,(םידימלתל) תֹוא ,ןּויִצ 116 (64- 802001)

 ,םיִלֹוח-תיֵּב טס8ץ1981 (21 ס -)  עצננלָאב
 טסט/- !תִיַּב לָׁש 01 ם0סט868016 46). ׂשִיטַאבעלַאב
 ;יִנֹוניֵּב בַצַּמִמ םיִנָריִע ּלֶׁש 0018 '(88

 ,תִיַב יִניְנַק :תִיַּב םסט868016 . טַײק .-||

 להְנ 40 1880806 8 0086 . 4. ןעװעטַאבעלַאב
 ,לׁשָמ 90 1216 !תייֵּב

 .ןעקַאלַאב = ןעשטָאבעלַאב

 סיטמס 0? 2 800536, (2/ םִיטַאבעלַאב) 5, סָאבעלַאב
 11086 01 8 !הִיַב ֹול ׁשֵיָׁש ׁשיִא ;תִיַּב לַעַּב 4

 זמ8- !בִא תיֵּב שאר 0086, 132800/ 07 2 406
 ;תִיַּב לֵהֵנְמ תגפתפתסע 04 2 8086 ;ןֹודָא 8061

 {מסנמ2סע 01 8: !יִנֹוניִּב בָצַּמִמ יִנָריִע סטט8

 ץט0116 ץעס860טג- (/7.) !הָדֵעָל רֵבָה ססנגנמטתנל

 ,(טמשמה תיבכ) יִלְלְּכ ַעֵבֹוּת ,רֹונָּמַה סע

 {6102816 סיטמסנ1 01 8 110086} 1826- 8. עטסָאבעלַאב

 1807, 101801:088 : תִיַּב ּהָל ׁשֵּיָׁש הָׁשֶא ,תִיַּב תַלֲעַּב 1849

 ,תִיַּב תֶרָבְג ,תּיַּב תַלֲעַּב
 00 עס- ֹויְּב םיִּיַח ַחּור ַחֹפְנ 60 80100806 0. 6. ןבעלַאב

 ,הָיֲחַה ,הָּיִהְתִל בֵׁשָה גט

 ,םיִנָׁשִּב יָּדַר הָׁשִא לַעַּב ץסטמפ םט80820 6. לסעבעלַאב
 ,ןרעגַאלַאב = ןרעגעלַאב

 ,ןטוועילַאב == !(דלינ קּנַּפ 10 300016 0 6. ןעװעלַאב

 ,טעילַאב = טעלַאב
 ,םִיַניֵע 908 (91) 21. םעכעלָאב
 1010 8186, 09800162/ (ע2 סע -) 4 טומעלַאּב

 ,תיִנָטְּפְטַּפ + עק --|| ;ןֶמֶפְטַּפ ,םיִלֵמְּב םיִרָבּד רֵּבַדְמ
 רֵּבַּד 90 481 1617, 282216 0 4 ןעשטומעלַאב

 .טַּפְמַּפ ,םיִלֵשְּב םיִרָבְד
 40 1/11160 תדטתצ 8'026 םַײצ וד ןעשטומעלַאב --
 ,הלטבל ןמז הלב 1116

 1416 1814, 20286086 (2? ס -) +. עװטצומעלַאב
 ,םּוּפְמִּפ ,םיִלֵמְּב םיִרָבְּד



 רעמעלַאב

 1י680108-64681 (00 6 8/װ0 (קז ס--) 8 רעמעלַאב

 ,(נ'כהיבב) הָמיִּב | 40006)

 ,תּונָחָרַט ,הָדָּבְכַה נמס108981100 . גנוגוטסעלאב
 ,-לַע חַרֹטְל היָה 90 2101084 ?יסוג016 שש. 6. ןגיטסעלַאב

 ,האְלַה
 ש.ז". ְךִיז --|| ביִבָּטִמ קקָל 90 1108 עסטת6 ש. 4 ןקעלַאב
 60 1661 2 (/2/.) וֹומְצַע תֶא קֹקָל 90 1161 1
 ,דֹאְמ רֶבָדָל דֹמָה 8ס0ת9י 60816 109 801469מ106/

 ,הָאָרֹוח ,דּומָל 1089000:08 (2/ | --)  גנורעלַאב

 ,הָרֹוה ,דֵּמַל 80 1080106 0. 6. ןרעלַאב

 ,םיִּכְחַמ ,דֵּמַלְמ 18שש061106 660. גידנרעלַאב
 ,אָרְטְוּוזּג ,הָקטַמ ט9100מצ (2ז סע - יע -) ןָאקלַאב
 .קעילַאב =- עקלַאב
 ,ןּופק ,הָרְקִּת 6611120 (ק1 ס =) 5 ןקלָאב
 תַרֹוּת ,םויועלֹוּ 13018מסט181 4. םזנועשלָאב

 ,םיִמָכְנ ףּוּתְׁשִב הָניִמֲאַּמַה תיִסּורָה
 הַָלְּפַּמַה

 תַרֹתְל רֶׁשֲא תס18מסש086 460 שיטסוװעשלָאב
 ,םִויִוַׁשְלֹוּבַה

 הנלמַּמַהְל רַבָה 2018מ6ש14 (עז םע --) 5. קיװעשלָאב
 ,םיִמָבְנ ףּוּתְׁשִב הָניִמֲאַּמַה תיִסּורָה

 8 83114016 16009406 1מ 8188149 406 םָאב ,םַאב

 .הָרְמְַב ָהיֶלָט םיִרָֹוחְׁש חָרֶבָה
 ,םִא 11) ומ 0886 000. םִאַּב
 ,םֹויְרָה ,לֶכָמ 601, 21061:626 (27 | =) . זָאמָאב
 ,ומְצע תֶא ףֹנֵמ סס 0690ט1 0268611 ; ;. ךוז ןכַאמַאב
 ,ןלָאמַאב = ןעוועילַאמאב
 ,לַע רֵּיַצ 0 ן8לת סטסע ש. 64 ןלָאמַאב

 קַבָא יֵבּוּדַּכ הֹרָי 00 טסנג08:60 שש 2 ןֹרָודרַאבמָאב
 ,"לַע הֶּפֵרְׂש

 ,(הנק ןימ) קֹוּבְמַּב ,ןֶרְִח טתנמססס (עז | -) 6. םובמַאב
 יַעעֹונְתֶהְו הלֵּת 0 688016 ש. ז?. ךיז ןעלבמָאב

 90 ם8צ6 2 9806 פָאק ןוא ךוז ןעלבמָאב (///.) --
 ,רבדב הרורב יתלב העידי שיאֹל היה 8

 טט+646מ !הָּפֵרְׂש קַבָא רּוּדַּכ ססנגס (27 8 --) += עבמָאב

 ,אָּׂשַמ
 טסמ640+?, 6100 (ק7 ךע -) לרעבמָאב ,עלעבמָאב

 ,הָּפיִטְנ ,יִרֶעייִלְּת
 .--1219מ1ט117 0600 הנֹומאֵב

 טמסמ זמצ 1219, טץעסמ 106 ק/ע*י יִלָש הנומאב

 , = רטסנ8

 . - אופמ ץסע1609 1819 2/- הֹמָלְׁש הנומאָב
 עס ססצסע יןפמ צסזמ1פ 0. 6. ןענע - ,ןע:קיומַאב

 ,איִקָב הֵּמַּכ
 ,הָחָרֶט ,הָרֹט פשסט016 (2} ןע --) פ. גנואימַאב
 40 ש. ז- ְךיז -|זַחַרְּטַה סס 9/00016 0 6. ןעימַאב
 ,לֵּדַּתְׁשִה סס 66068ש01 זַחֹרָמ 101016 1

 ןעס8808866 01 גגס8מפ} דטס11-00-60 60/. טלטומַאב

 ,ןֹוה לַעַּב ,ריִמָא
 ,אֹל םִא 1 תספ 00. ואֵל- םִאַּב

 .ךעלעמַאפ = ךעלעמַאב

 ןצונַאב -- 106 --

 עסזמפז} סטפסנטה1וסמ (2/ ןע -) . גנוקרעמַאב

 הָרָעָה
 10 1:6- !חֹאָר ,ׁשֵנְרַה םס0106, סט86+ט6 6. 6. ןקרעמַאב

 ,רֵעָה םגפעז 0080106 
 00 1600489 186 897118016 0. 44 ןעקמָאב ,ןעקמַאב
 יטָאבי ֹוא ימַאבי הָרֶבֲהַה לַע רֹוָח םַאב 0ע םָאב גת 8191

 ,הָרְמִוַב
 ;םֶנְמֶא ,!- }4 ?זט9מ, ?עט}ץ, 180666 006  תֹמָאְב

 .בָל לֶכֶּב ,תּוניִצְרִּב 6081 , 818061617
 .לָוְרַּב תַלָמְמ 1811:086, 1818 (21 ןע -) 4. ןַאב
 ,הָאְהְמַה מס סד -ס2:661 6606 (2/ סע --) .. ןָאב
 ,םָמח-לֶדְנ טג8-תס866 06. גודנזָאנַאב
 ,טכבַאנײב = טכַאנַאב
 ,דנַאנטב = דגַאנַאב

 ,הָּוַח תַנָאָּת ,ומ ט808מ8 (2/ פ -) = ענַאנַאב

 40 0601010 2 1017 0/' הם 61- 2 ?. ְךִיו ןשורַאנַאב
 ,הֹנָׁש ,הֹׂשָע לֵּכְסַה עסע

 הָעְר רֵּבַּד ,לֵּבִנ 00 81806061, 212010 יש. 6 .ןעלבַנַאב

 .ןהלוַענַאב =ײִּב
 .רֶעָטְצִמ ,גַאֹוד םננצ1סטג8 46. גנַאב

 גנַאב רומ טםומ סע ;רעטצה 60 06 8סעעש ןָאט גנַאב --
 .יל רצ 1 םתג 80עעצ

 ,רֶסֹומ ססג0, 166909 (2/ |--) 8 !לנַאב
 ;םַּפ ,טֶרָס 0846, ג1סטסג (2/ רעדנעב) 4 !דנַאב

 ,דנַאבכורב =
 קלח) ְךֶרֶּכ טס}טתג6 (2/ רעדנעב ,דנעב) 4 +דנַאב

 ,הָכיֵרְּכ טגנ:61מ4? ! (רֹפָסֹמ

 ,תֶׁשֹּבְחַּת ט2114896 (/ | -) = ׂשזַאדנַאב
 .ׁשבֶח 90 ט800286 ט. 6. ןרישזַאדנַאב
 (/30.) :(ןוגנ ילכנ ןּונְטַּב ט86016 (/. ס --) 8. ערודנַאב

 ,םָׁשְנִמ רֶבָּד 8סעמס9מותפי 018 820 ס!טזמפצ
 ,דֵדֹוׁש 080619 (27 | -) . טָידנַאב

 ,דֵדֹוׁש היָה סס ט6 8 082010 ט. 4. ןעװעטידנַאב
 תֹורֹונֲח הֶׂשֹוע סעט88-זמפסז (2/ )-  +. רעכַאמנדנַאב

 ,רָבָׁשְל
 ,םיִעֵרְמ רֶבֲח ט0, 0809 (טז ם -) פ. עדנַאב

 ,תֹויְבֶה הֵׂשֹוע סססמסע (עז ס -)  רעדנָאב
 ט8266016, 18061-0846 (2/ |-) . לָארעדנַאב

 ןע08181 ;(טכמה םולָש תואל) הָרֹוהְּמַה ביִבָס ְךֹרְכִל רֶיָנ םַּפ

 יֵדְי לע חֶלֶׁשּנַה רֶבָּד ביִבָס ְךֹרְכֵל רִיָנ םַּפ .טטעמקקסע
 .רָאֹודַה

 הֵׂשֹועָה תֶׁשֲא סססץסנ'8 0116 (21 ס -) 8 עקרעדנָאב
 ,תֹויְבֶה

 יקֵמַּתְסִה 90 06 89418160 0 ז= ךיז ןענעג -- ,ןגװונַאב

 ; םיִּיַח תַמְׁשִנ יִלְּב 6סץנ1ט66 04 סנס89מ 66/} ןעמונַאב

 ,ׁשּוּמְׁש 186, סג קעסט 8. גנוצונַאב

 {0 486, 14846 ט86 018 ס:גםק1סץ ש. 4. ןצֹונַאב

 ,יב ׁשֵּמְַׁשַה



 עטנַאב

 ,הָזיִרְּפַא 09088-0020מ,6 םמפי (2? ס--) + עטנַאב

 .עווקָארק == ;(גגל ןעשמה תרוק) הָביִזֲעַמ

 ,הָרָּנְהִמ סטנ1צ :ַעורְּפ םָדָא עסטססצ (21 | -) 8. טונַאב

 ,םֵמֹוקְתִמ
 .יָל ְּךֵרֶטְצִה 0 מס ומ 666 03 ש. ז?=. ְךיז ןגיטַײנַאב

 וס טסַפֹומ 90 טאס !ׁשֵּדַה 90 עסתסשש ש. 6. ןעַײנַאב

 +0 06 160000 ש. ?= ְךִיו -||!-ְּב ׁשֶּמַּתְׁשִהְל לֵחָה

 יׁשֵּדַהְתֶה
 10 60ת 8 תסל 0811מ02 רנב ַא טומ ךיז ןעײנַאב --

 ,שדח דגב שבל

 10 0101 !ביִבָס רֹמָּת 00 8סוש עסטמ8 =. 6. ןעַונַאב

 ,ׁשֵּבְלַה

 .ןיִצּוּב ,תַעַלְּד םסטנ:4 (עז ם -) 5. עינַאב
 ,םנֹואְּב = םנאָּב

 1811:086 8980 (26 ספ-) 5. עיצנַאטס-ןַאב

 .לָזרַּב תִַּסְמ לָׁש הָנְחַת
 .-ָל לֶוֲע הֹׂשָע 90 ששצסתק ש. 6. ןהלוענַאב
 ,תּונֲהַנְתַה טס1ג8ש0101, 03 (קז  ןע --) 6 גנומענַאב

 ספצנעגמ9 ;הָנָּׂשַה ,הָנְכֲה ססנמץניס1ג62810מ ;הָּדִמ

 .(א דֵׁש יִדְי לַע הָפיִטֲה 2ט8ש טיש 8 6ססמ (ס007:416"7)

 10 1886 :נֵׂשַה .ןֵבָה 60 60נממ6מ606 2 6. ןעמענַאב

 םסמםטגס+ .|:הָמיִׁשְנַה לֹלָׁש 8 טגצ 96 טצס8למ-

 טס טסגפצס} 0026009 026- 4 2 ךִיז --|| :תּונֲהַנְתֶה

 .גַהָנְחִה 1
 יִמ ,הָמְנּולְמ 8!688מ, דט881 (0066) 4. ץכעצענַאב

 ' ,(הכמלכ אָּפְרַמ

 ,בַמְרַה 90 טטס9, םגס1806מ . 6, ןצענַאב

 81068108- ּולְסְּנַמ טסתסמ (2/ קנעב) 4 יקנַאב

 ץחרמב) הָטיֵּזַה תַּבַטְצִא טסמסמ (4מ 6 2008640 906/)

 ,הָינֶחְלְׁש ט8:18 ;(יסור

 00 ם8טס סתס'8 קנַאב ןרעטנוא ןוא קנַאב ןֿפיֹוא ןַײז --

 ידריו הלע ,הטמלו הלעמל חיה טעא 826 60וטמ8

 ,גנַאב =?קנַאב

 טפתו:-תס6, 2881-0111 (ע? } -) 5. טעילוב-קנַאב
 הָּינְֲלְׁש לָׁש רַמְׁש

 ?טנימ-טק 06481680, 264 (27 ךע -) 6 לטעב-קנַאב

 | .הָּטִמְל ׁשֵמּתְׁשִּמַה לֶסֶּפַפ 0+ טסס38

 .ינְָלְׁש טפמאסע (2/ |  -) 5. רוקנַאב
 .רוקנַאב = רעריקנַאב
 ,םעיליב-קנַאֿב = טָאנ-קנַאב
 ,(םד ץומלנ אָנְרִק סטעק1מפ-81888 (27 ס -) 5. !עקנַאב

 אל 90 06 03 םס 80811 םעקנַאב ןטיוט ַא וו ןֿפלעה --
 | ,המואמ ליעוה

 .רּוּדַּכ 0811 (עז. ס -) 5 :עקנַאב

 תֹורָטְׁש ט8מ/-עמסמס (60) (2/ פ --) 5. ?עקנַאב

 הִָּנָהְלֶׁש לָׁש
 יהָּתְׁשִמ ט8מסג69 (2/ | -) 8. טעקנַאב

 ,54 טייז ,גיח ,םייחהו הרותה ,ןַאמעדיג .ז (א

 לעֿפַאב -- 107 -=

 8087 -80-םסנמס} 86- (2? =) 9. רעשטעװק-קנַאב
 סמס יטגס 66טס- (/+).) !לֶהֹא בֵׁשֹוי 608 זמפמ
 ֹּתִע לֵּכ ׁשיִדֲקַּמַה ׁשיִא 008 911 תופ ?16 90 9
  ,הָרֹותְל

 םֵׁשֹוּפ ,םָּלַׁשְל לֹכָי ֹוניֵאָׁש טפמשטמ5 00} טָארקנַאב
 ,לֶנָרה תַטיִׁשְּפ ט8ת/זיגק+סע (127 |{ -) +.ן פָגְרָה תֶא

 {0 0600146 ?פמזיטץמ?} 180 0. 4. ןרושָארקנַאב

 ,לָגָרָה תֶא טׁשָּפ
 תַטיִׁשְּפ ט2מאצטמפס} (2/ פ -) + עװטסטָארקנַאב

 ֹוניֵאְו הָויל טּפמשיטעפ (20 סע -) 4 קישטָארקנַאב

 ,לָגֶרֶה תֶא טָׁשֹוּפ ,םֵּלַׁשְמ
 888- !(הרמזכ) ןֹוּתְהַּתַה לֹוּקַה 0886 (2/. | =)) 9. סָאב

 : ,ןֹּתְחַּתַה לֹוקְּב רֵרֹוׁשְמ 518:61
 ,ןֹודֶא ,לַעַּב טס88, 10880ס1 (40.) (4/ סע --) 4. סָאב
 ׁשיִא 00תמ/טס1, 1ת00186/ (2/ סע --) . קָאסַאב

 .ֹורֵבֲח הֶׂשֲעַי ֹוא רַמאֹיֶׁש הַמ לֶכְל םיִּבְסַמ
 ףֵהָו ׁשיִא 0896-100400 זמפמ (2/. סע --) 8. קַאסָאב

 .לַעַיַלְּב ןֶּב ,קיִר ט904מ00264
 ,רוסיָאְּב == רוסִאּב

 !יַד סםסטפ'מ ! 406 ַאטסַאב
 .קַאטָאב == קַאיסָאב

 ,דֹוםי ,םיִסָּב 09818 (4/. | -) 6. םִוסַאב
 ריִרְּב ְּךַלְכַל 00 ססטס+ ט19מ 8תוטס} 6. 6. ןעקרַאמסַאב

 10 ססטסע 0268613 ישנו 8ת1- ׁש ?. ךוז = || :ףֵאָה

 . יףאָה ריִרְּב ְּךְֵכַלְתַה 1
 40 םס- (106.) !רֹבָק 90 טטצנצ /1866  6. 4. ןגִידרעַאב

 | ,(ןרעַאב ==) דַּבַּכ םסע
 דֵּבַּב סס וםסמסנ ש. 6. ןרעַאב

 ,תּולָפַנְהַה 801801 (ןז. | -) . לַאֿפַאב
 ,-לַע לֵּפַנְתַה 90 8808 . 6. ןלַאֿפַאב
 ,ןֵּכ יֵנְפִל ,םָרֹק ט61016 006. רָאֿפַאב
 ,ביִבָס הֶּזַה 90 ס8װג:121:16 ש. 6. ןעקסרָאּפַאב
 תּת 90 סנמעסלטסנ-, 804101186 ש 6. ןגיטכעמלוֿפַאב

 .הֵׁשָרַה ,-ֵל הֶאָׁשְרַהְו ַחֹּכ
 00 ?עוזמ :הָּפֵי 90 8402, 670061118ת 6. . ןצֹופַאב

 ;(םישנ תועבנמ) טאב

 .בָמְרַה 00 10018?ס0 0 6. ןטכַײֿפַאב
 90 ש.ז- ךיז --|| ; -לַע ןֵּתְׁשַה 0 ץנפ8 סם שש 6. ןׁשִיפַאב

 ,הָנָּתְׁשַהְּב ֹומְצִע תֶא בַמְרַה טטס6 006801/ 1מ ץ1881!
 ,םיִעָטְנִב יּוּפְּכ ססשס11מ8 יא1פ ןנ18008 . גנוצנַאלֿפַאב

 הַּמַּכ 0ס 0070 רא1סמ 1298 2 6. ןצנַאלֿפַאב

 ,ביִעטְיַב
 ,ףּונָמ 8011, טס110910מ 4. גנוקעלֿפַאב

 ש.7- יז --|} ףֵּנַמ ,לֵאָנ סס 8011, ןנס11406 0. 6 ןקעלֿפַאב

 ,לֵאָנְתִה 60 ןעס1146 71
 ש. ?- ךִיז -|| ;הָצֹונ הֵּמַּכ 60 1629מ6/ ש 6. ןרעדעֿפַאב

 .הָצֹונ הֹסָע 0 ט6 1680666

 ,הָוְצִמ ,הָדּוקְּפ ס461, 6010108264 (ע/. | -) לעֿפַאב

 ,יִוּוִצ



 טרַאסננולעֿפַאב

 ךֶרֶּד ןגמקסנ80176 10006 (606) 84 טרַאסננולעֿפַאב
 -  .קודקדנע יּוּוְצַה

 טס 0160, 00114826 (2. 2. ןלױֿפַאב) ש. 6. ןלעֿפַאב

 .הָּוַצ ,רֹקֶּפ
 תכרב הלש 40 8626 16881608 םורג ַא ןלעֿפַאב --
 ,םולש

 .הַָּעְמ ססנונמ8מ0ס/ (2/. =) 5. רעלעֿפַאב
 רַפְסִמ ץסעט140004 (4/ ןע -) 5 גנורעקלעֿפַאב

 .ץֶרָאָה יִבְׁשֹוי ,םיִסּולְבּוא .,םיִבָׁש זה
 בֵׁשֹה 0 ץססץ1ס} קסקט1806 0. 6 ןרעקלעֿפַאב

 ,םיִׁשָנֲאָב
 ?קּוָה 80:60889מ6מ1מ0 (2/. ןע -) 4. גנוגיטסעֿפַאב

 ,(הדוצמ) קיח 101411168110ת

 טס 1סנס1ץ :קַּוַה סס 80/סת0טנגײמ ׁש. 6. ןגיטסעֿפַאב
 ,(הדוצמ) קֶזַח

 ,רֹוּבִע ,הֵעְרְוַה ,הֶאְרְּמַה 1061110811סת . גנורעפכורֿפַאב
 ,רֵּבַע .ַעְרְזַה ,הֵרְּפַה 90 1עט041/7 ש. (, ןרעפבורֿפַאב
 ,יּוצְּפ ,-ןֹוצָר אולמ 884181409108 6. גניגודירֿפַאב

 עס ץס- :הַצַּפ ,-ןֹוצְר אֵּלַמ טסס 8811817 ש. 6. ןנידורֿפַאב
 ,םָלָׁש דט464

 8. נגנואַײרֿפַאב

 ,רּורֲהְׁש ,יִׁשְפָהַל
 90 1081:6 2 ץסעפסת 2000212166 2 (. ןדנַײרֿפַאב

 עס 6,160. ךיז = || ;שיִאְל ׁשיִא בֵל בֶרֹ טט19 0001161
 יַעְעֹורְתִח 0600ע46 8

 00 4סןגטטע} 1106:806) 800 106 4. ןעַײרֿפַאב

 .  יֵרֵרֲחַׁש ,ֵשְפְחַכ אֵצֹוה
 ,רֵרָחַׁשְמ 6ס11שסניס, 11061890/ (2/ --) + רעַײרֿפַאב
 ןרעוו .-|| :תֹוטְמִמ אֵלָמ ץגעמק166 06/. טעשטשירפַאב

 הֵמְּכִה 00 26 0070ע966 רט10ג ץנ114ק108 0 2.
 ,תֹוטְמִסְב =
 ,יִחָל תַּכִמ לֹוק 8180! 40. ן'ַאב

 .(ץ ָאפ == ׁשֵּמִט ,לָכָמ ,רַעַּב 6016, 800010 161|סש .. ץיִאב

 ץסיאפע64 ;םֹוּלָׁש טפעעמסתפ (2/. ןע -) גנולָאצַאב

 ,רָבָׂש ,לּומְּג
 90 ולֹמָג 00 ץ600814 !םָלַׁש 40 ץתצ 0. 6. ןלָאצַאב

 ,לֹמָג ?סץּפָצ, 160טנמ
 60 ץס?טזת 6011 הבומ ַא רַאֿפ הער ַא טומ ןלָאצַאב --
 ,בומ תחת ער למג 10 06

 00- (2/. ן=) וםַחַי 161696006, 1614610ת . גוצַאב

 .הָּפְמֲעַמ ,הָסְכִמ יזס1מם- 6

 ,ׁשבָּכ 00 8טמ6טס 6. 6. ןעגנוװצַאב
 ,ףוׁשּכ ,םֶסֶקֵמ סמסמתמ?פזמסתפ . גנורעבױצַאב
 ,םָטְקַה 00 סתסמפמו סמגנינמ ש. 6. ןרעבױצַאב

 ,ביִבָּמִמ טרָמ 9ס ץ1גס8 ץסט26 . 6. ןפוצַאב
 1680609} :םֵהֵי ע6180108 (2/  ןע -) 8. גנואוצַאב

 ,םֵחָי 1684

 ,הָדיִסֲח 860ע/ ( קז. סע --) =. ןַאיצָאב

 ,יִׁשְּפִמ 8סטק10 60/). עטַאװעיצָאב
 ,הָסְכִמ ססטסעגמ8 (2/ | -) 9. ץכעיצַאב

 הָאְצֹוד 661176:8206,) 106181104

 ןעמוקַאב -- 108 --

 וס גנממסעפ (000609) ֹוהֵּסַּכ טס ססטסע . 4. ןעִיצַאב |

 10 עס- ;םֵחֵיְּתִה 60 161806 ש. ז= ךלז --|| ;(הרוחס) אֵכָה
 ,וֹּמָר 1

 ןטס91:008, 1ת 1006, ומ 460. סנטַײצ - ,ןטַײצ|ַאב
 ,וּתָעְּב ,ןֶמֶו דֹועְּב 2000 ?גמנס

 .ןּויִצ 40810080102 (עז. ןע --) ., גנוגעכײצַאב
 ,ןַמס .ןַיִצ 60 668180246 6. ןענעכױצַאב
 ,עַבֹר טט864 !ךֶלֶּפ ,ליִלָנ 61812109 (ע1. | -) 5. קרוצַאב

 ,(ריע לש) הָנּוכְׁש

 ,יִחָל סמססו (עז. |-) .קַאב
 ,תש טו106004 קלח-רעטנוה ןוֿפ קַאב וד --

 ן8010 ם8פיש- וׁשיַּת ,דֹוּתַע םס-ם080 (ץז, קעב) 9. !קָאב
 בָצֶע 1001 ;(דכו ץע שיח לש) רֹומֲה ץסע'8-01004
 ,ליִלָא

 ,דַצ ,עָלֵצ 8106 (/. סע --) !קָאב
 108 806 נזיזמ8 םעקָאב וד ןוא טנעה וד טוט --

 ,וינתמ לע וידי םישב 8-11זג00
 ,הָּפָאַמ-רּונַּת ס81:6-סטסמ (/, פ --) . ןוויוא-קַאב

 .לֶבֹא יִניֵמ לָׁש 01 80001168 06 ענַיולַאקַאב
 םסססע יט8- וׂשָּבִיְמ יֵרְּט 4:166 1119 עַולַאקַאב

 ,לֶבֹא יֵניִמ ,םיִמָׂשְּב 8
 לש) לבא ינימ לש תונח םצסססע טוולק ענולַאקַאב

 ,(םימשב לש !תורפ

 תֹורֵּפ רַחֹוס ,םֶׂשַּב םסססע ({. סע -) 4. קונײלַאקַאב
 ,לָכֹא יִניִמְּב רָחֹוט

 .עֶדֹונ 800910060 !עֶדֹונ אמסיטמ 66/. טנַאקַאב
 ,םטרופמ דשס11-!:סיוטמ טנַאקַאב טוג --

 10 1081:6 :מסישמ, עט/0118מ, 864- ןכַאמ טנַאקַאב --

 ,ורבה ,םסרפ ,עידוה ידס,6
 90 80008149 84 ןץ6ע= ןצעמוא טומ ןכַאמ טנַאקַאב --

 יוהערל שיא ןיב תורכה השע 804 רש194 2004926/

 ,ערה 40 2600106 !תםסטסמ ןרעװ טנַאקַאב --

 ,םסרפתה
 וס 806 8000212060 ןצעמוא םומ ןרעוו טנַאקַאב --

 ,"םע עעורתה ,-לא ,ערותה ו16ג 2 ץסנפסמ

 ,הָעְדֹוה 80:061018621683 (/. ןע --) .גנוכַאמטנַאקאב

 ,הָזָרְכַה ,םּומָרִּפ

 ,רָּכִמ .ריִּכַמ 800ט21008006 (ע/, עט --) 5.רעטנַאקַאב

 ,הָריִּכִמ 1610816 800081מ18006 . עט .- || ;עֶדֹומ

 ,תּורָּכַה 200021002006 (ע/, | -) 4. טֿפַאשטנַאקַאב

 הָעיִדָי
 ,"לַע ףֵּטַה ס 6100 סת ש. 6. ןעפַאקַאב

 ;הָאֹוצְּב ףֶּנִמ ,לַע ויָכָרְצ הֹׂשָע 90 טס8מנפ 2 6. ןקַאקַאב

 ְךלְכַלְתִה .ףַנִּמַה 0 ט64ט01 0268613 א ?. ךִוז --
 ,עשויוד = עשווָודקַאב
 ;הָּנֶרְמ ס01010ע08016 זַחֹונ ססמט621689 60/. םעװקַאב

 ,הָזְוְרַה 6010: :תּוחֹונ 608ש62162606 5. טַײק .- |
 ,טײק = ,םעווקַאב = טַײק .- ,ךילמעװקַאב

 60 סט8ומ :לַּבִג ס 860, 1006106 6. 6. ןעמוקַאב
 .(תואירבב) - םָאְתַה 90 2866 נג ש. ח.ן|:גֵּשַה =



 ןרעמוקַאב

 ומפ} 16 רטס11 20166 ןעמוקַאב ליואוו םוא םע לָאז --

 ןול קתמי וּל שוטג םוזמ עמק 110 יטס1} 6210 6

 ,הזמ האנה לבקי ול ,הז

 ז0 ס0|מ- :ַעְרְפַה ,רֶרֶמַה 9ס 100216 0. 64 ןרעמיקַאב

 ,גאָד טס ס96 0. ז=. ְךֵיז -|| ;-5 ַעֹנָנ ססעמ |

 00 0. ?. ךוז --||וֵש דֹפֶס 90 1810609 ש. 6. ןגָאלקַאב

 ,ןֵנֹואְתַה ססנמץמ181ת

 ,הֶשְּבלַה 6102; 4, גנודוולקַאב
 וס (ןיִא;) ּוׁשֵּבְלַה סס ס1ס1גס, 8188 . 6. ןדיולקַאב

 .ףֵרָח ,ףֵּדִנ 64
 (הֵּבְרַה קֶּבַּד 00 ח8896 סג 06 סטסע 2 6 ןעולקַאב

 ,יֵלֵע

 .ןעוולקַאב = ןפעלקַאב
 60 002814001, 461106:806 טקסמ 6. ןרעלקַאב

 ,יָב לֵַּּתְמִה 10 ס0סנמ1816 ! לע בֹׁשָח ,-לֶא ןֵנֹּבְתֶה

 ,הֹפָא 0 0886 (ע. ע. ןקַאבעג ,טכַאבעג) 6 6 ןקַאב

 ,(םיחופת) הלצ 90 06

 ,םִיַיָחְלַה-רַעְׂש 8146 טשמ1פ/:סנ8 5. 2. ןדרַאבנקָאב

 ,םיִרּוּתַע בָּלֵה 8'10-8081 189 4 בלָח-ןקָאב

 ס8100-0080, ס8עס0-ע060 (2/ |-) רעסקָאב

 ,בּורָח 20 מת'8 06
 ץֵע ס8סט-1906 (ןק. רעמַיײב -) םיוב| גרעטקָאב

 .ןיִבּורֲה
 .?קָאב = !ְךרֶיֵה ףֵּכ עשסזמ . עקָאב
 .ׁשיִתְּכ :ׁשיַּת לָׁש םספו8מ 864}. עטַאװעקָאב

 ,דֵצַהֵמ ,רַצַּב 8106ױ0878} 810670186 604. 'םעקָאב

 עס ?טזת סט 186 טט0ת8 רטפיק םעקָאב ןלַאֿפטױא --

 ,ןנוהכ אֹל אצי

 146 טנן} 209 סמ- םעקָאב ןונגסױרַא םוא םעוו טָאד --

 10 דטג11 8נמפנפ 109 (/7/.) ?הזמ הנהי אל ןסצ 4

 .הז לע שנעי שנע 6
 ,טנַאקַאב = טנעקַאב

 ט. 160. יז || :ליַנ הָדֹוה 90 0007088 ש. 4 ןענעקַאב

 יֵֵעֹורְתֶה ,ּוהֲעָר לֶא ׁשיִא עֵּדוְתִַה 90 400 200 4

 ,הָּיִפֲאַל תַרְׁשַמ ט966-ץּפמ (ןז. ןע -) ןַאֿפקַאב

 811401מ8 9001 עגס- (עז. רענווצ --) +. ןָאצ| קַאב

 .הָנֲחֹט 187
 הנה ,םיּנֵכ אֵלְּמִה 60 409 10ט8} ש. ?. ןרעוו ןכָארקַאב

 ,םיָנָּכִמ
 .לַע הֵּנַה ס0ס טס8ץנ1מ16 6. 6. ןעפָארקַאב

 יםֶנָא עספצ (ע/, | -) . !רַאב
 .(ףסכ ןָּפְוִמ 1680 (00006/) 00/. ירַאב

 ,ןמוומ ףפכ 0809 1זמסמסש 6880 טלעג רַאב --

 ,תיֵנָמְפְמַּפ ס1184161-טסצ (27. ס --) +. עכולָאבַארַאב
 ,הָמָדָא ַהּוּפַּת טס98/0 (עז. ס -) +. עילָאבַארַאב
 ,ףֹּה סיטצמ (17. סע --) +. ןַאבַארַאב

 וס סזטזמ, 0689 486 (זטזמ 0 4 ןעינַאבַארַאב

 ,ףֹתב הָּכַה ,ףֵפֹוּת
 הָּכַמ ,ףֵפֹותְמ ניט מנצמס/ (47. סע .-} +. קושטנַאבַארַאב

== 109 --- 

 ,ףֹתַב

 דרָאב
 יא

 ,ןעלְוַנַאב = ןעװעבַארַאב
 8 8060108 01 זמטפ/תויססזמ (2/. סע .-) 9. קוװָארַאב !

 .הָּנְרְׂטִּפ ןִמ
 ,עצונפורב = עקוװָארָאב
 ,הָרְקִמ םפשפני6 . סָארַאב

 תל !הרקמב 89 תהק-םפעפעס טָארַאב טטָאג ףיוא --

 ,הרקמהל ,םיהלא דטחל ?1גס תמססש 05 64

 שי 66'1.ן|: בֹׁשָח ,ןֵנֹוּבְתַה 90 4611061810 0 ז= ְךיז ןטַארַאב

 יץִעְיְתִה 90 4816 ססמ861 404:6126

 .(ילכ) ריִּנַאָה דַדֹומ טפיסזמס61 (41.| -- )פ.רעטעמָארַאב

 ,לִיַא זּפצב (41. סע --) . ןַארַאב

 יץראה ירוחמ דהאנ ןֹורְּב טפעסמ (2/. ןע -) . ןָארַאב

 : .(עוש

 ַהֵגַנְמ לִיַא םסצותפ ?פצג 5, ןץוב-ןַארַאב
 ,ליאב חננ 40 8016 1146 2 עהזמ ץוב-ןַארַאב ןכַאמ --

 .ןְמָק לֶיַא 119916 עפצמ (20 סע -) 4 קושטנַארַאב
 וס ספאעצ 8 02110 סמ 106 קישטנַארַאב ןגָארמ --

 ,הלטכ םכׂשה לע דלי אשנ 8100166װ8 1146 8 ן2זממ

 | ,ענָארב = ענָארָאב
 .ןעווענָארב = ןעװענָארָאב

 וא תשא) תיִנֹורְּב טפעס0מ088 (ן/. פ --) 5. עסענָארַאב

 .(עוש שיא תב
 .שֶכָּכ רֹוע לָׁש 01 8מססק-81מ 66/. עװָאקנַארַאב

 .שֶבָּכ רֹוע םםססק-8צות 5. עז, סעקנַארַאב

 ,?שָאר ב = שָארַאב
 ,םָרָא-אָרְּפ טפנטּפ18מ (עז. | -) . רַאברַאב
 ,תּואָרְּפ ט8ניטפ181מ +. םוירַאברַאב

 .אָרָּפ טפנטּפצסוג8 06. ׁשִירַאברַאב
 טס 1088 8003? 80:08816 ש. ?. ְךֹז ןעלברָאב

 : ,םָּרַּפ
 .רָּפַס ,בֶּלֵנ טפניטסע (4ומ) (ןז. ס --) +. רעברַאב

 םסּפק, :רֶה תגסטמ?פגת (2/. רעגרעב ,גרעב) ? גראב

 .רָמֹה ,הָצּובְק ,הָמֵרֲע גנו8

 40 ת'ע6 תנמץ16 ןנ:0101868 גרעב ענעדליג ןגָאװצ --
 | .רקש לע חטבה

 ,הָנּומֲא ,הָּפָּקַה ס:6019, טניט8? 4. גֹרָאב

 ,הנומאב ,הפקהב סג 01:6619) סת ?עט86 גרָאב ףיוא --

 ;רָהה לַעמ ,רֶהָה דֵרֹומְּב 6סיטמנגנו} 660. ֿפָארַא-גרַאב
 .רָהָה דַרֹומ 8106, 66611ט197 א.||
 ,דריו ךולח 0 40 400תמנ)} פָארַא"גרַאב ןווג --

 5.||:רֶהֶה לע ,רֶהָח הָלֲעַמְּב טעווו 466. ףױרַא-גרַאב
 ,רֶהָה הָלֲעַמ טטמווו
 ,הלעו ךולה 90 0 טװ11} ףױרַא-גרַאב ןווג --

 90 1886 סם 0י6611 !הֹוָל 60 מסעעסש ש. 6. ןגרָאב

 {ס םוטס סמ 0666 !הִוָלֲה 0 1606 :הָּפָּקַהְּב ַחֹקָל

 הפּקְַּב תַּת
 .(םירה) םָכָר 21086 (060-.) (21 ם--) . ןקור-גרַאב

 .ןָקְו טס8196 (קז. לרעב) +. דרָאב

 ?תופ 18 2 טסויצ דרָאב ַא ןיוש טָאה השעמ וד (/06.) --

 .ןשונ ןשי השעמ הז 016 8ססעצ



 קַאדרַאב

 ,לעדרָאב = קַאררַאב
 .עגַאידָארב = עגאידרָאב

 טנס?גס1, 418018סנ1ש מסט86 (ע? | =) 5. לעדרָאב
 ,תֹונֹוז תיֵּב

 .הָּטִמְׁשַה ס81זגומפי םממס881ת9 8, גנוגיאורַאב
 .ַעְגְרַה ,טקָׁשַה 90 ס81זג 8 קמס886 0. 4. ןגיאורַאב
 לֶׁש תֹורְעְׂש םּבק} םפוי/ םשפנגמ 01 0109 . עורַאב

 .רֶמָצ גָרָא
 ,ףהָי 0810100406,, 0810100+ 46/. סעװרָאב
 ,וָלָׁש ,טֶקָׁש 1עפמסט11 60/). טורַאב

 תסס 90 2206 2: טונומ רעטורַאב ןַײק ןבָאה טונ --

 ,עגר ףא החונמ שיאל היה אל זמסנמס98 6
 66װ11780100 ווקָׁשֹע הֶלָוְו ע0001מ0 . גנובױרַאב

 ,הָליִלְׁש
 ,-ָמ לֹּלֶׁש טס 0סץטע1סס !-מ לֹוָנ 90 עסס 6 6. ןֿבױרַאב
 ,ןֹורָּכִׁש 1008210891סת . גנושױרַאב
 ,רֵּכַׁש עס 1008410896 6. 6. ןשורַאב
 ,ילֵע ןַעָׁשִה :ַחּונ 9ס 1689 ש. 4. ןעורַאב
 קֵבָאָה טס יטע68010, 80:08816 ש. 266. ךיו ןקורַאב

 .םָחָלֶה
 ,םָּיַה תַפְׂש ,ףֹוח 8006 ,. ןטרָאב

 תולוקמ דחאנ ןֹוטיִרְּב ט8זץ00תס (2/. |--) =. ןָאטִירַאב
 ,(הרמזה

 טס 1814 1/| 01 2 !הֶּתַּפ סס ט6180866 0. 6. ןדִיירַאב
 ,ׁשיִאֵמ עֶר רֵּבַּד טסנ8סמ , 6

 הָּבְרִמ 99181176} 1000861008 40/. גודװעדִיורַאב
 ,תֹונְרְּבַד 681201700088 4, סַײק -- || ;ןְרֶּבַּד ,לֵּבַדְל

 ,הָּבִד 6011 4811 818206/ . ירעדִיורַאב
 עַסָנ רֶׁשֲא טטמס 88 118ש0160 זמטסמ 06/. סוַײרַאב

 ,תֹועיִטְנִּב ליִנָר ,הָּכְרַה
 ,בָּכַר םסניפסצמהמ (ק// -) 6. רעטַײרַאב

 .רֶׁשֲעַה סס סתע1סמ 0. 6. ןכַײרַאב

 ,(יִּב) -לַע רֵּטַה 00 ?ט0ג10806 ש. 6. ןרעכַײרַאב

 ,בָר ריִחְמ תַדְמֲעַה ידָי לַע קשֲע 90 116606 6. 6. ןסַײרַאב
 תַדְמֲעַה יִדָי לַע קֵׁשֹוע 116606/ (עז. --) 9. רעטַײרַאב

 ,בָר ריִחְמ
 ,בָר ריִחְמ תַדָמִמַה יִדָי לע קֶׁשֹע 1166ס1מ0 9. ַײרעטַײרַאב
 .=89 16ת09מ, ס0496מ810017 0606. תֹוכיראַּב
 ןיִּד ,הָעְרֹוח 16ץ019, 8000ט23 (ק} |-) 4 טכורַאב

 ןֹבׁשְֶו
 00 16װ0019} ם1לס 2 28000ט089 2 6. ןטכִוַאב

 ,ןֹוּבְׁשִהְו ןיִּד ןֹהָנ ,םַיָדֹוה
 ,הָּנַטְק תיִבָח טפגיעס1, 160(. ס -) 8 ןכעלירַאב
 ,ןכעלורַאב = עקלִירַאב
 .6616018060, 164060400, 1210008 660/). טמיורַאב

 ,םֵׁש ,םּוםָוַּפ עסנגסישמ, 1816  טַײק || ;םֶמְרְפִמ ,עֶדֹונ
 ,רָאָּמְתִה 60 0989, ט188 . = ךיו ןעמִירַאב
 טס8800ע) טצע8809+9 (ןע ס- !-) פ. רעמִירַאב

 ,רֵאָּפְתִמ
 ,תּורֲאְּפְתִה 00889188) סע8801מ80 8. ײרעמִירַאב

 שטשרָאב -- 110 --

 טצ81ת8 טטסזג88 ( קז. ט --) 3. עקרע - ,ןרעמורַאב

 ,תָרָאְּפְתִמ הֶׁשא
 .יִרֲעַּיַה ןְרא 0116 ץומס (קז. ס -) . ענורָאב !

 ,םיִכָרְּדַה ךּוס טס ט8110846 6. 6. ןרודַאקורַאב
 ,םיִכָרְּדַה תַבּוסְמ ט811108646 (ץ} ס -) 9. עדַאקורַאב
 ,הָעיִגְנ ססח0809 4. גנורירַאב
 רַּכְַה 9ס זמסת?וסמ :ַעְֹנ 60 9000מ שש. 6. ןרירַאב

 ,(ןינעג
 ,םיִחָוְר ,עַצְּב 88ֹות, ץעס11+ (ץז. | -) 6 ש'רַאב

 60 6נות/ 29 9מס 0026010810ת שירַאב ןעקנורט --

 ,קמע תרימג תעשב התש 01 2 םטפצ01ת

 ,הָמְלֲע ץסטמש 186צ (2/ ס -) 9. עינשורַאב
 ,הָּפיִטְק לֶׁש 01 שס1ט69 60/. ןכרַאב

 ,הָפיִמְק טסןטס9 4. טעכרַאב
 ױח1196 108708 101 1ג0 88008/8 +. 2/ םעכרַאב

 ,תֵּבַׁשְל תֹוּלַח
 ,לקָאלרוב = לקָאלרָאב
 ,עקנולרעב = עקנילרַאב
 .םיּסִנָא ץֵע ץס8-סע06 (ק1 רעמַױב --) 9. םיוב/|גרַאב
 ,רַאב = ענרַאב
 לָׁש ןֶּתִמִל 8000000 ץס2ע8 (ע? |-) 6. סעמיצנרַאב

 ,םיִּמֲַא
 ,םיִּסַנָא ץיִמ טסעצצ 5. סַאװקנרַאב
 00 ץפומ סטס}} 609 םסצ עופות ש. 4. ןענעגערַאב

 םָשָנְב בַמְרַ
 ,טײק = ,גודוועדנורַאב = טַײק - ,גודוועדערַאב
 .ךוז ןערָאב = ךיז ןעװערָאב

 יקַּד רֶמָצ גיִרָא טּפססס (90//) 9. שזערַאב
 ןתָנ 60 601416 !תֵּדְצַה 00 ןט897 ש. 6. ןגיטכערַאב

 ,ילֵע תּובְו

 600810618110/ :;ןֹוּבְׁשֶח 68100129108 4, גנונעכערַאב
 ,תּונְנֹוּבִתַה

 ;בֵּׁשַח ,ןֹוּבְׁשִח הֹׂשָע 00 081001806 ש. 6. ןענעכערַאב
 90 6008106/ 6. ?* ךוז --|| ג ןֵנֹוּבְחַה 00 461
 ,ןֵנֹוּבְתֶה

 8. טַײק -- ||; ןֶמֲחַר ,םּוחַר םגסנסנ?ט} 66). גוצרַאהמערַאב
 ,תּונָמֲחַר זמסעס11010688  זמסנעסצ

 קָבָאֲה 60 רטע08010 89/00816 ש ?. ךַז ןערָאב

 ,םֶחָלֶה
 ,הָחּוטְׁש הָריִס ןיִמ טפ06 (עז םס -) = !עקרַאב

 .םָכָׁש 8מסט146/ (עז. ס -) 5 ?עקרַאב
 ,תָׁשָרְבִמ סעט8ת (ץ/. טשרעב) ?. טשרַאב

 ,שמשרָאב = טשרָאב

 ,ןַאטשַאב = ןַאטשרַאב

 ,(תושק תורעשכ) רֶמֶמ 0ע18017 46/. גיטשרַאב

 ,תָׁשָרְבִמְב הָּקִנ סס טײט8ת 0. 4. ןסטשרָאב ,ןטשרַאב

 80טװ/ טט19ג 20009-009 806 1680 4. שטשרָאב)

 .רֶׂשָּב םע ץיִמָה ליִׁשְכַּת ,רָׂשָבּו קָלֶמ קרֶמ
 ןויצ ןווק ןבָאה םונ ןעמ ףרַאד שטשרָאב וצ ( עקיעט.) --



 ןענעטָאשַאב

 0תס 684 6887 טת0680800 8 1מ/תפ רטמ1סג

 ,םושפ רבד ןיבהל לקנ 18 ץ12ומ

 ,-לַע לֵצ ׂשֹרּפ 00 סטסעפ84סיש ש. 6. ןענעטָאשַאב
 .הָאיִרְּב ס:081104 5. ףַאשַאב

 ,הָיִׂשֲע ,הָריִצְי סעס8810ת, זמפ/ותפ +. גנוֿפַאשַאב

 ,הֹׂשָע ,רֹצָי ,אֹרְּב 00 0ע6886} זחפס ש. 6. ןֿפַאשַאב

 .ףֵּמַׁש .ַחֵדָה טס יטּפממ ש. 6. ןעקנעװשַאב

 טותסומפ טצ 8מ 0892 (2ז ןע -) 9. גנורעװשַאב

 .םָסָק .הָעָּבְׁשַה ססמ}|טנ:8410ת :הָעָּבְׁשַה

 10 0880 90 8068, 2146 םצ םת 6. ןרעװשַאב

 .םֵסְקַה .ַעַּבְׁשַה סס ססמ;טניס ןַעַּבְׁשַה 08?

 ,םֵמֹוק .עיִּבְׁשַמ ססמןטעס/ (2ז. --) 9. רערעװשַאב

 ,(שיאנ לֵעְנַה 0 8006 ש. 6. ןכוׂשַאב

 800088010ת, 608:86 (2/ ןע -) .. גנוגָ!דלושַאב

 ,הָמָׁשֲאַה
 .םֵׁשֲאַה 0 806086} 01181:0:6 0. 6. ןגודלושַאב

 90 8008000/ ּוקַּפְסַה טסס ץעסט106 . 4. ןסַאטשַאב

 וְּּ
 41610 0? סטסטנממסץ8 ס (2/ סע -) 4 ןַאטשַאב

 ,הָׁשְקִמ זמס1ס8

 .םּוּיַק 641800000 !ָמָעָמ 1001108 4. דנַאטשַאב
 ;לֹבֶמ 60 סם6טע6 :;רֹמָש 90 81826 6. 4. ןײטשַאב
 {ס !הֹיָה ,-ֵמ בָּכְרֶמ הֹיָה 0 6008189 ;םיַה וס 6

 '(העד) -לַט דֹמֶע 60 148180 ;(דגנכ לֹקֶׁש טס 6021

 .דָל תּואָה 90 86

 היה 40 06 6081 40 1000 רוװצ ןגעק ןווטשַאב --
 ,םינש דגנב לוקש

 ,-לַע םַמ תַמיִׂש 9848910ת . גנורעַײטשַאב

 ,-לַע םַמ םיִׂש 00 188 ש. 6. ןרעַײטשַאב
 66- וודְדיִעְי םקמסנמלנמסתצ (ע?. ןע --) 4. גנומיטשַאב

 ,דּועְי 89188ס10

 יַעּודְו ,םָּיְמִמ 66110106 :טֶלְהֶמ טס811106 06/. טמוטשַאב
 תלמ 600110106 :1:01016 לקוטרַא רעטמוטשַאב ( 0) --
 יהעידיה

 00 46801ת0 ?ַעֹבָק ,דֹעָי 60 פקקסומצ ש. 6. ןעמיטשַאב
 ,שאֹרמ דֹעָי

 ,רּוׁשָא ססת11/מ219104 (2/. ןע -) . גנוגיטעטשַאב

 ,םויִק

 .םָּיַמ ,רֵׁשֲֵא 90 ססמ?גזזמ ש. 6. ןגיטעטשַאב

 ;(הרוחפ לש הָנָמְוַה 0966 (4/. ןע --) 8. גנולעטשַאב

 ,(עובק ןמזלנ הָנְמְזַה פטמס1ננסנמ 6
 ;(הרוחס) ןֵמְוַה ,ןֵּמַו 0 0166 (00005) 6. 6 ןלעטשַאב

 900 608886 !(עובק ןמול שיש ןֵמְוַה סס 8/מסנתש

 ,(הדובעל שיאג רֹכָׂש

 ,םַײק = ,גודנעטש =טַײק .- ,גידנעטשַאב

 00 ץ;0+106 0008611 ס198 ש 2. ְךִיז ןעלקעטשַאב
 ,לֵּקַמ ֹומְצַעְל ןֵבָה 8 6

 60 86841010 86104 0+6/ רטופג שש. 6. ןקעטשַאב

 ."ִּב ץעָנ

 .ׁשָנֹע עט18מזמ024 (2/. ןע = --) . גנוֿפָארטשַאב

 ןגוטֿפעשַאב -- 111 --

 ,ׁשֹנֶע 60 עטמ1פמ ש. 6. ןֿפָארטשַאב
 90 ססשסע (00602 ולַע הֹרָז 10 טס8סעסיש ש. 4. ןסישַאב

 .(רפעכ) הֵּסַּכ {6021/)

 םתפושסע 46018108  (2/. | --) += רַיישַאב
 ,רֶׁשֵּפ ,ןֹורְתִּפ 9ס:ט:6981104

 .רֹתֶּפ ,רָאָּב 90 סצץ!81מ, 189ס/ץק109 ש. 6. 'ןרִיַישַאב
 נמס- +. טַײק --|| ;ַעּונְצ ,וָנָע 1מ0ס0086 66/. ?ןריוׂשַאב

 ,תּועינְצ ,הָוְנֲע 4687

 6ט1400019 ,6168119  ץ181מ/ש 606 ך:לרעפמַײשַאב

 ,רּורָּב ,םִיַניֵעְל הָאְרִנ
 ,-לַע רַאָה 60 8וגנגס טקסמ ש. 6. ןענַײשַאב

 ,רָאָּפ ,הֵּמַי טס טספג111 , סנמסס1ו8מ ש 6 ןענִיושַאב

 .טָּשַק

 סֶהֵמ .הָנְנֲה טנ:06601108 . גנוצִישַאב
 90 שש. זי. ךיז -||?-לַע 8 : ץע096009 ש. 6. ןצישַאב
 ,ּוׁשְפַנ לַע ןֵגֶח ןע:096056 11

 ןֵגָמ עע0966101 (ןז. -) 5. רעציושַאב
 .הָנְנֲה ןעי04600108 +. גנומערַישַאב
 .ילַע ןִנֶה 00 עע00609 ש. 6  ןעמערַישַאב
 ,םּוׁשָק ,יּוּפִצ םפצ1טניס 6. גָאלשַאב

 0061 !יִּב םיִרְמְסַמ םיִׂש טס 221 0, 64 ןגָאלשַאב

 .טֵׁשַה 60 םפנצתוממ !הַּפַצ ,הֵּסַּכ 16

 10 ססיטסע טט11ג ץס18װ1- םווווש ַא טומ ןגָאלשַאב --

 ,העזב הטכ 18410ת

 ,טסגנַא .ז ,ךומ ןגָאלשַאב ןטסגנַא --
 6601810ת, ס801ט- (2/. |-) 4. סולשַאב ,סָאלשַאב

 .אָנָקְסַמ ,רֶמָנ ססמס}11810מ :הָמָלְהַה ורָמִנ 6100

 .םֵלָחַה ,רֹמָּנ טס 660140, 1:080176 4. 4 ' ןסולשַאב

 ט88מןקצ, (080088182 (2/ סע - {=) קולשַאב

 .הָנבְּכ ,םֶּדְרַּב ,שאר-תיּב ססיט1

 ,לָוְרַבְב הָליִׁשֲה ט:40128 ישנו זעסמ 4  געלשַאב

 יףנמ יִּדלְכַפ 00 סגנילצ, 8011 2 4. ןצומשַאב

 חֹׁשְמ ,ַחֹרָמ 9ס 6084, ם:ס886} 8201ת+ 6. 6. ןרימשַאב

 .ףָנִמ .ְּךלְכ נל 10 ןטט8זמס8 , 068ע11102 ;(ןמושב ,ןמשבנ
 ,יֹּלֲע (בלֲחנ ְּךֵּמַה טס 0616 סמ 6 6. ןצלעמשַאב

 .ןַח אָלָמ :8661ט01 06/ טקעמשַאב

 הֶחיֵרְכ סט96ת8 עסטת0, ?עונמזמומסי 4. גנודַײנשַאב

 ,הָליִמ ס1צסט1מ018108 ;ביִבָּפִמ

 !ביִבָּפִמ תֹרָּב 9סס סט6 עסטמ} ןוזמ ש. 6 ןדַײנשַאב
 ,לומ 40 ס1נסוגנמ6

 ,הָּפְצִמ ,לֶּדְנִמ ססױטסע (27 םס --) 4. עינשַאב
 .עבעשוב = עכעשַאב

 ןהָנ 0 ץעספסת9 8 ץסזפסמ שנומ ש 6. ןעקנעשַאב
 ,לֵצֲאַה 00 סת0סיש !ׁשיִאְל הֶנְּתַמ

 0000294108, סט81- (2/ ןע -) . גנוניטֿפעשַאב

 ,הָדֹובֲע ,הֶׂשֵעַמ .קֶָסֵש 088, סזמץמ!סיץזמסמס

 00002100, 62848800/ טטא} 660/ טגוטֿפעשַאב
 ,(הדובעב וא ןינעבנ קּוסָע

 ו0 סת- !-ִ} הָדֹובֲע תַּת 40 סנממ!סצ ש.6. ןגיטֿפעשַאב

 = ום- ;הנעמ

 ,הָסְחַמ ,
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 שונעֿפעשַאב

 ) - 286 )006'9  000710סססטמצ ש.?+ ךוז -- || ז ןִיְנַע 00

 ,קֹבָע ס.'1
 ,רֹוצָי ,הָיְרִּב סצס80ט16 (ןעז.| -) . שינעֿפעשַאב
 ,רֵצֹוי ,אֵרֹוּב ס6890+ (ץז. --) 9 רעפעשַאב

 ,ׁשאֹרֵמ דּועָי 466801466 06)}. טרעשַאב
 {ט?9ט6 2048024260 (ץ/ עט -) . רעטרעשַאב

 (ןתה) רֶעויְּמַה
 -) 8. עטיעשַאב

 .(הלכ)

 90 סט9 עסטתמס רטנ98 80188078 שש 6. 'ןרעשַאב

 ,םִיַרָפְסִמְּב ביִבָס ץצק
 90 00800יש :ׁשאֹרָמ דֹעָי 00 6080 6. 6. *ןרעשַאב

 .ןֹנֶה ,ןתָנ
 {ס 8011 מצ :;ײלַע קרי 90 8ק1פ סמ 6. 6. ןעַײּפשַאב

 ,קרְּב ְּךֵלֶכַל 8ק19029 סת
 .יֹלע הוה 90 2ס8ץני1מא16 ש. 6. ןעלקנורפשַאב
 לַע ְּךֵלְכַל סס טס8מפ19ס1, טס8ץ!88ג ש. 6. ןצירּפשַאב

 ,"לֲע הוה 90 טס8ץע1ג1:16 ;הִיְּזַה יִדָי

 ןדיירמורַא = ןכערפשַאב

 ּולֵאְּב 88 11 :ןְויִּכִמ ,יֵנְּמִמ 6 ס0וװ}. רֹׂשֲאַּב

 ,(בתכג) רּואָּת 6680נ1װ?1סמ (עז. ןע --)  גנובַײרשַאב
 ,(בתכב) רָאָּת 90 46801106 6, 6. ןבַײרשַאב

 ,הָלָּבִנַה 11נ0198610ת, 1:680ע100108 ./ גנוקנערשַאב
 .לָּבְגֶמ 11001060, 1689110960 66} טקנערשַאב
 םָעְמַה ,לֵּבְנַה טס ןגנמנ9) ע0801106 0. 6. ןעקנערשַאב

 ,(תויכזנ
 .-ָׁש ןֶויִּכִמ 88, טסגסעס88 ס0ו0}. ןֵכּב-רׁשאַּב
 89סניק 01 םטסטס (2/. תֹויׂשעַמ .--) . השעמ|-אֹבַּב

 ,(א יּודְּב רּוּמַס 1616 ם8ססניצ ;ובֹוּב לֶש רֹוּפָס
 ,רֹותְּב ,ןֶבּומְּב ,--1ת 986 86086 01 406 תֹניחְבִּב
 ,לווָאב = :לֶבָּב ץֶרֶא 88מץ10מ קו לֹבָב
 ,חרֹוחס-לווָאּב = הָרֹוחְס-לבָּב
 ,הנֹוק-לווָאּב = הנוק-לבָּב
 ,שּוּבְלַמ .ׁשּובָל ! - םסויצמסמ+ (/ םיִדָנְּב . דֹגַּב
 ,םיִכָּלְמ יִדְנְּב עסצ91 םםימג0068 8. 21 תוכלַמ-ידנַּב

 ,םיִרָּדִהֶג םיִדָנְב
 .- 811 קפניזמסמ?8 , 2/ יִׁׂשְמייִדְנִּב
 .י- 580080מ םפצזמסתע8 +. 27 תֹּבַׂש"יִדְנִּב

 ,-סצ עסטטסעש 600. הֹלְְנִּב

 .=80 086 60זמז02826 0? 0606. תֹרְזְנִּב

 640108008 8246 שי. הנירְּב-הלינּב
64010109 == . 

 ,  .-שגוג טמס0ט6:66 2:280600ש0. שאר-יולינּב
 ַהֵמָׂש 1מ 8 ןס}1ו} זמטסס וםָּפְבִמ וגעּפע 660 ןיפולינּב

 ,בָל בֹוטְו
 טצ 686 60/0/018010מ 01 186 תםט- 600 אירטמינּב

 וי-- 111611081 ט816 01 טס38

 תֶדֵעּויְּמַה ?טסט6 0110 (47.

 שה

 טצעזעגרעביא (שינעילאטיא) םטסצס 401002'64 השעמ יד (א

 ,רוחב והילא ןוֿפ שידיי ןיא

 אכיָלְדִּ -- 110 --

 .רָתֵּפַּב י = טצ 806819מ, 86061017 606. 'הֹבִגְגִּב
 ,הנירְּב הֹליִגְּב רַאפ גיסַאפש יענירגַּב עלעגְּב

 .הָרָאְּמִתְּב .הָּלְדְגִב זם ם1סנש 860  ערנַארגּב
 ,תרנֹוּב = תֹרגַּב

 ,תֹויְרְמָחְּב , = תנפ:סנ18117 000. תֹו'מׂשַגְּב
 .ןיד"תיִּב = 620. דיב

 019 ;רֹוטֲחַמְּב גם יט2מ גת מסטסצפ} 406 קֹחֹודִּב
 ,יִׁשֹקִּב ,- 61140ט1+

 ?םסעסטפמ|ש 19166 (0/ 6 76- 640/. יהסוגמּו קודָּב
1060 = . 

 .-ות תוא 8600186/0ת 1 2ו8 זוזמס 666. ֹורֹודְּב

 טטנוג םוטס 226 1076, 9 0606. ומיחֹרּו וליחדַּב

 ,רֹובָּכַה תַאָרְיְּב , -- עס; ס46

 100018901, ן6800/ (06 6 (2/. םינֲחדַּב . ןחדַּב
 ,(הנותחה תחמשב) ץֵצֹולֲתִמ ,ַחָּדַבְמ , -- 1060

 לֶׁש ,--תּונָמֲא טע04688104 0+ 8 16806/ 4. תֹונְחדַּב
 זגץעגס68 04 8 ;ןֹוצָל .תֹולֵתֲהַמ ,-.1680 ;!ןְחדַּב
 ,ןָחְדַּב ּלָׁש םיִזּורֲח 168061/

 הֶׂשֲעַמ הֹׂשָע 60 ץ}תע 146 ן6800/ ש 4 ןענהדַּב
 יַהָּדַּב .ןֶהֶדַּב

 ,קחֹודְּב = קחדִּב

 1 תהטס 64061100064 16 22. אדבוע אוָה ידידּב

 ,הָוְּב הָטֲעַמ הָרֶק יִמְצַעְל יֵל , -- זגיָק 1
 .= 648091ש, 200601281619, ןקע001861} 006. קֹויְרִּב
 ליִדְּב סנת 106 646088120 00108 (/0) לידַּב

 ,תֹועֵּבְמִמ ףויַזְל
 ומ םעס89 םס- 660 לַר-ילידּב ,לדַה-לידּב ,לֵד-לידִּב

 ,הָלֹודְג תֹייִנֲעַּב טסע'וצ
 40 06 1600060 490 0006 לדה-לידב ןרעװ --

 ,דאמ ינעַה טסטסעוצ

 ,הֶׂשֲעַּמַה רַחַאְל ,-.8190/ ?םס 809 4066 רֹבֹעידְּב
 64810108910ת8) וממקסס- (2/. תוקידב) . הקידְּב

 .=-ל1סמ (0/' 816:007066760 02000101+)

 8081021ת8 109 168ש0000 1026 ,. ן'מח-תקידּב
 (0606010006/ 000 106 10400/ טס/סיס 106 666 ס0/

 . = | 269806ו)

 תֹויָנֲעַּב ! - 1ת ןטסס619 600. תולֵדְּב

 10 רטסצעש (0*) :ינע היה 90 06 םס01 תולדב ןייז --

 ,גאד
 ,ינעל היח ,ינעָה 90 ,26060146 ץ001 תולדב ןרעוו --
 רשע יינעַה 00 ס1מ/0סץ01188 תולדב ןלעטש --
 ,ינעל

 םֹוקָּמִּב ראמסץס 1806 18 תס?סתוג 006. אֹּכיִלְדִּב
 ,הָמּואְמ ןיִאָׁש

 דטונסעס ?מסעס 18 קקע-. ינילּפ אל אמלַע וליּכ אֹּכיִלְדִּב
 ,-תס6גומפ 9806 18 םס 41718108 01 0ץ1מוסת
 ,תֹועָד יֵקּולִח םָׁש ןיִא םּולָּכ ןיִאָׁש םֹוקָמְּב
 זוא םע ואוו -- יגילפ אל אמלע ולוכ אכילדב (.106,) --
 ױחמסע6 2092/188 18 תס- םונ רענווק טנורק ָאטונ



 הריִרּב תיִלְדִּב

 שיאל ןיא םולכ ןיאש םוקמב 9816 084 06 6

 ,(אהמואמ

 ױטמסעס ?םסס 18 תס 2100/- 000. הריִרְּב תיִלְדִּב
 ,הָריִרְּב ןיִאָׁש םֹוקְמָּב 0106

 .הָבָׁשֲחַמְּב ,הָנּוִבְּב ,- 0? 106600104 400  העֵרְּב
 ,בשח ,ןוָכתה 90 1496260 העדב ןבָאה --

 .=רטנ9008917, אתסיטנת8 806. תעַרְּב
 ץסץפויומש 0? 8 110086 03 רשסע- +. תיֵּבַה"ִקדִּב

 ,הָקִפְּת היֵּב יֵקְרַס ןּוּקִּת ,.- 8נֹוק
 ףענע = .,ןעוקדַּב = ןעוועקדַּב
 וס 808100, 64810/26, ותם- ש 6. ןענע - ,ןעוקדַּב

 רחא תומהב) קֹדָּב 8006 (8/600720060 020000018)
 ,(הטיחשה

 ,רֹותְּב ןְפֹואְּב גמ 9180 108220/ 01 28 400 ךרָדְּב
 ,-םָצ 486 רטםָצ, 1ת 22888128 060. בנַא"ְךֹרָדְּב

 ,אָחָרֹוא בֵנֲא

 .--גת 1מס 1186 ץם?מ 2/ע- רׂשיַה ְךרָדְּב
 ומ ןס89/ 88 8 ןס89 ןססט- 406. הֹצָלַהְךֹרְדְּב

 .-1281נ7

 זמס980001108117, 311801800 066 הֹרְבעַה-ְךֹרָדְּב

 .לֶאׁשֶמ ןְבּומְּב ּיהָרָבֲעַהְּב טסנצ
 .לָלְבַב זת םס0181, 2סמסעגווצ 666 לֵלֹּכ-ְךרֶדְּב
 .הרָבעַה-ךרָדְּב = הצילְמ-ְךֹרָדְּב
 ?וםיטניפלוטס 17 ; =811080ע108117 606. לֹשָמיִררְרְּב

 .הָרָבֲעַה ךֶרָדְּב
 - ,םֶרְפִּב ע81:0100121173 406. טרּפ-ְךרְדִּב
 ,תיֵּבַה-לעַּב = סג. !היב
 .םָשֵה ךורָּב = 82. ?היב
 ,אוה ךורָּב = 40. ?היב

 100687 -'תתטע;8408צ- יִנָש-ישימַחדיִנַׁש = 6800. ביהב

 1/00689, 18808 סת 4016 1180 2460 04
 1/0008978 820 186 1186 1םט18687 07 6

 יָנָׁש םֹויְּב תֹויָנֲעַּת סמסתסמפ זעץ; 220 1108םט8ת

 ,ָוְׁשָחְו רּיִא יִׁשְדָחְּב יא יִׁשיִמֲח םֹויָבּו 'בו יא
 00 1880 סמ 210202װ78 220 ב'הב ןטסַאֿפ --
 ,'שימחו ינש םויב הנעתח 'עמטע8088

 וטנ9מ 986 ט16808 07 ם18 זמסטס8, 2/ע-. ויֿפ לבָהְּב

 טו 486 1מהמווש 01 218 רטס108 :;וִּפ ַהּורְּב

 .ויָרָבְּד תּוקיִרְּב
 -הָנרדְמ סֶע 40810068, םע90081+ 400. הנָרְדַהְּב

 .הָנַרְרַמ
 יןויֵּכִמ טסס088'1, 98 000/). תֹויִהְּב

 ,רֹּתָהְּב == רֹּתיִהְּב
 ,-04+ 46068819ש, 060688811/7 606. הֹרֹכָהִּב
 דֵהַּפ ,-.?סעעסע, ?:0809 (ע2 תֹולְהָּב) ,. הֹלָהַּב

 טָאה ןגירק סָאװ ,ןופרעד טמוק שטייט רעגיסַאּפש רעד (א

 רעװ יגילפ ןעמוקאב ןוא ןטייוטש :ןעגנוטיידאב ייווצ

 יד טימ ןטיירטש ,ה .ד ןגירק טשטיײטראֿפ רענרעל-ארמג ןופ

 .ןעננונייט

 יאֹדֵוּב -- 118 --

 01800:08006, !?טנמט16 !הָדֶרָה
 .הָמּוהְמ

 00 רטגם0ס 18 6806 סע (2/ םיִנָלהַּב) ןלהַּב
 לְהְבִנ ,רֶבָדְל קְקֹוּתְׁשִמ םמצ1סט8 10ע 801060מומ6
 | ,זא רֶבְדָל
 60 טס 68809 101 סטסעצ- ןלהב ַא ץלַא ףיוא ןַײז --

 ,רבד לכל קקותשה
 תת 08801 0080010/ הרוהס וד ףױא ןלהב ַא --
 ,הרוחסה תונקל קקותשמ 401 416 8
 10 06 סט11008 40 !תסיש ןפוװ ּוצ ןלהב ַא ןַײז --
 ,תעדל קקותשח
 ,הרמז בהוא 2 1000 01 זמט810 קיזומ ףיוא ןלהב ַא --

 .ץָפָח ,הָקּוׁשְּת 08001688 6. תונְלהַּב

 8 טטסנמ8מ ראמס 18 0880/ 109 80- +. עטנלהַּב
 ,רָבָדְּל תֶקְקוּתְׁשִמ הָּׁשִא .צמס?מנמפי

 (60.) והָּיַה 0886 !הֶרָּפ ססיש (1/. תֹומֲהֹּב) 9. הֹמֲהּב
 ס891מומומש (/7) :הָמֹוׁש ,ׁשֵּפמִט 8ֹונמק!סטססמ/ 1
 ,(םפשמה תיב לש שרודו רקוח) רּודְסִַה 6

 ,תוקד תומהב 821811 080616 תומהב ענוולק --
 ,תומג תומהב 1804 649416 תומהב עםיורג --

 8 6286 1מ 180 8מ8װ06 2/- םֶדָא תֹרוצְּב הֹמֲהְּב
 ,הָמֹוׁש ,ׁשֵּפִמ 03 גמפמ, 1

 .-8 086 03 0120 620016 א הֹמַנ הֹמֲהְּב
 .- 8 2086 01 814211 080016 . הֹקַד הֹמֲהַּב
 טעסמ תנצ 6026 01 006 ילָש ןֶהְּב ,ילָׂש קדָצ ןֶהְּב

0201 -. 

 ,םאְתַּפ ,- טמסצקס01661!ש 660. תעַדַה-חסֶהְּב
 ;הָמָּכְסַהְּב ,= טֶצ ססנגנגסמ 00280ת0 400. םֹּכֹסֶהְּב
 ,הָמָאְתַהְּב . , -- +=( 606
 ,םכםומ היה 90 06 24/000 םבסחב ןבײלב --

 ומ ץ288ו0) סצ 186 רטפ} 6600. אמלעּב ירְבעַהַּב
 ,אָחְרֹוא בַּנַא

 .-סת ?עט8?, סמ 016619 460. הֹפְקַהְּב
 ...בֵרָה ןֶּב 1גס 80ת 01 118001.,. 6. םֵרֲהְּב
 .הָחָוְרִהְּב , - ססנ10108017 400 ידבחֹרַהְּב
 . -1101017 006. רֹּתִהְּב

 630121081104 10 8 6214 10 1/1200סמ 19 40/ 'ב
 ,בֹודְב ֹודיִחָּפַהְּל דֶּלִיְל הָאיִרְק ט198 8 008

 .--1181001 (ז. םידגֹוּב) ?. דגֹוּב
 עט2680606 102810, 1מ8/118 /2(  | -) + תֹרנֹוּב

 .ּהָקְרִּפ ַעיִּנִהָׁש הָרֵעַנ ,- 08016 תגפ10ס
 ,רָמֹוׁש ןעס1106-8016101, ק011001082 . קינשטָאדוב

 | ,ריִעָח רֵמֹוׁש

 יִלְּב ,ןֹוכָנָל ,-8טעס}צ טת000016017 006. יאֹדוְּב
 .קָפָמ

60140210110119 

 לייו ןלע ַּב טָאטשנָא ןלה ַּב טכער טימ טביירש יקצעניל (א

 -ערבעה םעד ןוֿפ רעכינ טרָאװ סָאד זיא ךאנ גנוטיידאב רעד ךאנ

 ןוהל להבנ ךײלגרַאֿפ .גירעג ,טלייאעג ןייז ,ל חב שרש ןשיא

 ,(ב"כ וח"כ ילשמ)



 קננדוֿב

 ,קונשטָאדוב = קינדוב

 008-46226), 608- !הָולְמ הָּכְמ ט009מ 4  עדוב
 ,בָלָּכ תַנּולְמ 0166

 עס 8ס68עסמ, סצ9גמ!מס 1887608 6. ןַײז קדֹוב

 ,קָֹּב
 יּתַּכְס 8סתסוע-טסצ !הָנּולְמ יהְּכְמ טס09ג 3. עקדוב

 ,(ליח ישנא לשנ רָמְׁשִמ

 ,רֹוש וג1} (21 סע .-) 5. ַײהוב
 ,יאדַנְּב = יאֹדוַוְּ
 .לּוּלָחָה-ץַע 6146, 61061-9:66 . עניזוב
 ,לֶבּורְטְצִא ס0מס, 89:02116 (21. סע --) 5. קיווב
 ;רַׁש ,הָוָח טע6886 :קיַה טס8סזמ (2/. ס -) + םעזוב

 ,םעזוב-םי ==
 םיִּכ טע6880-ץס0869 (ע/ ט-=-) 4 ענעשעק-םעזוב

 ,הָזְחֶה לָצֵא דֶגָּב לָׁש
 .קּוִּמַּב 0016 (27. ס --) 5. עקליטוב
 8 1106 0? 188 11000866 ק} 986 118-  םיטוב
 לֶהָּקַה לָׁש םֶכָמ ןיִמ 881 1סעצמסעוק וב| 4
 ,(א ןיִלֹופְּב םיִנָפִל

 ולָאְּכ ת8 11 88 ?םסטפ 6070. עטוב
 ,עקלוטוב = לעטוב

 = ;הָהַק ,הָקָבָא טט000מ-2016 (עז. ס -) 5. עקלעטוב
 | .עקלומוב

 ,ביִר ׁשיִא ?טטט1609 ץסע8סמ (2/ סע --) . ןאיוב

 .םיִנָּפ וַע 14801606 ץסנֿפסמ !ןֶרְטְנַה

 ,הָמּוהְמ םִקָה 90 26 ?טעמט1626 ש 4. ןעינאיוב
 ,אָרֵּפ יָזַאוׁש טטנסט1סמפ} 116 66 ׁשִינַאיוב
 ׁשיִא לֶׁש 04 8 ?טצט169 קסע8ס0ת 04/. עקסנַאוב

 ןָרְטְנַק לֶׁש ,ביִר
 88066 (0} עסעשי) ּותֶׁשֲה טסיס (21 ם -) 4. ןגיוב

 ,(רָינ) ןְויָלָ
 שרד 40 06 000 64801106 ןניוב םעד ןעוצרעבוא ==

 ,ירמ רתוי עבח וא
 לטכַא ןַא :ןוילגה תיעיבר 0480 ןניוב לטרעֿפ ַא --
 ,ןוילנה תינימש 0698/00 ןגיוב

 (68//.) ֹּותָּׁשַה טסטצמפמ, 8906 5. רעסושנגיוב
 ,תֶׁשֲק  לֵזִמ 5801009ג18} 130יטזג8

 :הָלֶנֲע תַּכִמ סס0+מ 01 8 ט021016 (2/.| =) 5. דיוב
 ,הָיְצָח דַע תֶמָּכְסְמ הָלְנֲע 8 1181 60ט6160 טלססג6

 הָיְלֲע םפצצספ (םז. רע - וס =) . םעדיוב
 ?0 168010 ֹומ 01מומ08 םעדיוב ַא ךוז ןזָאלפױא --
 ,םפאל היה
 1מ00מיטסונ8 10811678 עצילָאּפ טימ םעדיוב (66.)---
 ,םימיאתמ יתלב םירבד
 ,ָילֲע רַדָח 86000 (21. ךע -) . לב'טש-םעריוב
 .ןוטלָאב = ןוטיוב
 ,ללָּב ירֲעַנ 10 88846 טמ . 6. ןעשטיוב ,ןעטיוב

 -טנורג 1(טנורנ) 2046: שטיידכיוהלטיט ןוֿפ רשפא (א

 ?רעייטש

 עבלוב -- 114 --

 ;םֶרְּכ ןֶמָּב טס11צ} 80601ג6ת ({/. רעכַײב) 5. ךיוב
 ,הָּיַח לֶׁש ןֶטֶּב ומּפס טפגמסמ

 טסווצ-ט8מ6 (0/' 8 7056) (ן? ןע --) 5. לטרַאגכױב
 ,(םוס לשנ ןֶטָּבַה תַרֹונֲח

 בַאְּכ טס1וצ-8086) םעועספ/ 00110 . שינעמורגכיוב

 ,םִיַעֵמ בָאְּכ ןֶטֶּבַה
 .ןֶסָּבַה בַאְּכ טס1וש-80מ6 (ע/. | =) 6. גיטיווװכױב

 טת1סט4066 סק1מנסת (2/, תֹורְבִס --) . הֹרָבְפ|-ךיוב
 ,דֹוסָי ּהָל ןיִאָׁש הָעָּד

 ,למרַאגכיױוב = סַאפכיױב

 .ןֶמֵּבַה ןֶמ רֵּבַדְמ טסת?ע1100ו8+ (27. --) +.רעדיורכיױב
 .ץֵע 3,606 (2/. רעמִיײב) . םיוב

 .רעטקעטוכרַא = רעטסַײמױב

 ,ןָמָׁש ּותָּיַז ןֶמָׁש ס11ש6-011, 011 4 למיוב
 80849ס011, 8188061-80086 (// ס--) + !עניוב

 .ִיְַּבְמִּמַה תיֵּב
 ,לֹוּפ טסגמ (;/. ס -) 8. ?עניוב
 ,לֶבָנ 188081 !רֵזְמַמ 0881916 (1/. סע -) 8 קורטסיוב
 ,הֹנָּב טסס טט110, 60280006 . 4. ןעיוב

 ,חרב ,סונ 90 ץ804 0141 קירוצ ןעיוב (9/.) --

 ,הָנֹוּב סט1106: (קז. --) .. רעיוב
 יַחֹדק יֵחָּדְקַמְּב בֹקָנ סס ססץס ט. 6  ןרעיוב

 .ערוטקעטוכַא = טסנוקיוב
 ,הָאְמִח תֹוׂשֲעַּל יִלְּכ טט09ס1-סמטנימ (1. ס -) 5. !עקיוב
 5 טַײק -|:בָל ץיִּמַא 0010, 6882 06{. !עקיוב
 .בָּל ץְמא 8

 .ןרעקווב = ןרעקיוב

 תֹונֹויְלִנ דיכ ףט116 !רֵּפֵס טס01 (ץז. רעכיב) { !ךוב

 ,רֶיָנ לָׁש
 .(הליפנ לוק) לּוצ 0209! 406. ?ךֹוב
 יֵרְפִס לֵהֵנְמ טססע-ס6עסנ (עז. ס -) 5. רעטלַאהכוב

 ,תֹונֹוּבְׁשִח

 ,תֹונֹוּבְׁשֶח יֵרְפִמ תֶּכַהְנַה טס016-1:06129 5. עירעטלַאהכוב
 ,םיִרָּפְס רֵכֹומ טס016861161 (ןע. --) 9 רעלדנעהכוב
 טפאו טגשגש סע66/ (0600) (קז ס -) + !עטכוב

 . הנטקנ םָי ןֹוׁשְל
 .הָלָנֲע טט9404 (ןע. ס -) 5. !עטכוב
 םֹׁשָר 00 0008 סםססע 190 8 2004 4. 6 ןכֹוב

 .רָּפֵסְּב
 ,הָלֵא ,רּוׁשָא טסס0-166 (ןק. רעמווב -+) 5. םיוב|!נכוב
 ,ףֹורְנָא תַּכִמ 88101001/ (עז. ס -) +. עיצנעכוב
 .עיצנעכוב = עצכוב ,עיצכוב

 ,תֹוא 16096/ (עז. | -) 5. בַאטשכוב
 לקמ סןטמ, 8000, 606961 (2/ ס -) 9. עװַאלוב

 .הֶלֵא ּוהָבָש
 ,רוה-םתַּכ 4טמ, 11280 םהצ (20056) 06) ענַאלוב

 .(םוט) קֹרָׂש

 0861 (00456 40 600002020 ןליסתג 6 40? לוב-לוב

 !קֶּביקְּב | 8016

 ,הָמָרֶא ַחּוּמַּת עס1840 (ןע. ס -) . !עבלוב



 ןאירוב -- 118 -- עבלוב

 הָז ַהֹנָנ פוס טט96 680 0080 ש. 766 ךיו ןעקצוב 2ג1- ;(םימ לש הָעֹוּבֶעַבֲא טט'מ216 (2/. ס -) 8. :עבלוב
 ,(גד לש) תיִחּוּפְלַׁש 0186661 (6/ 6 ,/05/)

 .חּופָנ עט866 66/. עטַאװעבלוב
 :ַעּבְעַּב טס טטמ/16, 1186 ֹום טט20168 ש. 4 ןעבלוב

 יז .ד ש. 7? ךז -||
 ,הָבָע דָי לֵקִמ סג (2/. ס--) 4 עקשעװַאדלוב
 ןַאוולָאב = ןַאװלוב

 ץנ01600129) 88116ת9, ץנסנמותסת?, 1 060 טְלֹוּב

 (א רּורָּב 41861:401 ;-+4+

 ,רֶׂשָּב קַרְמ טסט11108, 2ע09מ 4. ןָאילוב
 ,עווַאלוב = עוועלוב
 ,הָפֵח ,אקְמּולְג טטמ19ס 1083 (עז. ס -) 8. עקלוב
 .ןעבלוב = ןעקלוב
 רֹורְצ 200016 :רֶׁשֵה 0026 (ע/. |-) 5 'דנוב

 00210401809} !הָכיִרְּכ 214618 ;(1// דניב)
 ,תיִרְּב 6008 !הָּדְנֲא 1686

 6116 06 (6 /000152 800401184 000006- ?קו- * ונֹוב
 תידוהי תילאיצוס הדוגא) דְנּוּבַה |800004 40 :010000)
 ,(ןילופב

 תַרֹוּת 9860 1080מו88 07 146 םטתס 4. םידנוב
 ,דָנּוּבַה

 106189, תגסעממסע 01 106 (/? |--) + טסודנוב
 ,דָנּוּבַהְל רֵבָח 1264

 8מץסז -דנְוּבַה יִרְבֲה לָׁש 04 8טמ60181806} שיטסידנוב
 ךִיִׁשְׁש (81מ188 10 180 6080תות88 01 {ס םטמ0
 ,דָנּוּבַה תַֹותְל

 ,דְנּוּבַה לֶׁש 0?{ס םטמס 66/.שירנוב
 8 4100 04 01688 10 שסנמסמ (ץזץס-)פ.עדנוב

 . (היסורב) הָׂשא תַלְמִׁש ןיִמ 0 10008840)
 ,דָרָמ 6061110ת, סש016 (27. | -) 9. טנוב
 ןססס1/ 16ש0106/ (1/. סע -) 5 קישטשווָאטנוב

 ,דָרֹומ

 רָרֹע 900 8סוש טק 90 8 1606110ת ש. 4. ןעוועטנוב

 ,דֹרֶמ 40 עסמס1, ע6ש016 ש. ז יז =|| :דֶרֶמֶל
 8 1006 01 ןט9 יטנפג 8 םניזסש (עז.פ -)+. עקנוב

 ,רַצ ראָּוַצ םָע דַּכ ןימ 4604

 .- קט|תמסמפי 0681016 (17. תועֹוּב) ;. העֹוּב
 ,לעֶּב 90 0088019 ש. 6. ןַײז לעֹוּב
 ,(דנבבו הָחּומְנ עג (עז. | -) + ףוב

 (60) ואְרָּפ רֹוש יא14 סצ (2/.|=) +  סקַאלֿפוב
 .םַּג ׁשיִא ע0406 161!סיש

 ,ואְּת טג8810 (;ז.| -) 5. סקָא-לֿפוב
 וב םישל ןורש ןֹונְזִמ 814000866 (עז.|-) + סעֿפוב

 .ךּורָע ןֶחֶלֶׁש ,הָנּוזְמ 001466 ;(לכא ינימו םילכ
 ְךֶרֹע ,ןיִוֵמ טג409 !:ססקסנ (עז. סע -) +. קישטעּפוב

 .ןָהֶלִׁשַה רַדֲח לָׁש תַרְׁשִמ .טג6161 :(חדעל ןֶחֶלְׁשַה
 ּולָאְּכ ת8 13 ס0). םוצוב

 -סיוא שיצראה-םע עליפ ןופ עקירעמא ןיא טרעוו טלוב (א

 | ,טל1ג טדערעג

 יַחַּכַוְתִה 90 810010896 (7/0.) ּוהָז תֶא
 ,דַצ לֶא דַּצְמ ְּךֵּפַהְתִה 00 0088 ?;(הכלהגנ

 ,הָוֲחַּתְׁשִה 90 טסשס ש ז. ךיו ןקוב
 6 (ן1. רעמיוב .-) 5. םיוב נסקוב
 1080887 (4 {=) 5. טעקוב

 ,םיִחָרְּפ
 ,ןְפאָה רּוּבַמ םםטס 01 8 יטמסס1 (ע/. פ -) 9. עשקוב
 111-ט1:66 :;ץֶרָאָה-םַע 12תסניפנמט8 (ע/. םירֹוּב) ?. רוב

 ,םַג ׁשיִא זמּפמ, 0007

 .- סעספסע 6064 +. אֹרֹוּב
 +גס ס1:68901, 0168864 06 116, 5. אֹוה ךורָּב ארֹוּב

0 -. 

 =116 ףטוגס 01:684ס9 1016 1183 .. ׂשֶאָה יֹרֹואְמ אֹרֹוּב
 09 9םס 16, 2686010004 סת 980 ןואמ?
 .הָלָּדְבַהַח רֶנ תַכְרִּב 04 686 הֹלָדֹבַה (60260// 866)
 40 809 24 80086 0 שאה ירואמ ארוב ןכַאמ (8/.) --

 ,שאב תיב תיצה 6

 4118 רטמס 01680698 0140- .. תונֹוזמ יִניִמ ארֹוּב

 ץסת9 1048 01 1004, 20860100108 סתמ 6

 ,םיִנֹוׁש םיִלָק םיִלָכֲאַמ לַע הֶכָרְּבב 58
 4116 ראמס 01084698 800187 4. תֹוׂשָפְנ אֹרֹוּב
 םיי800 9300 1100 106818 1מ טטמוסמ תםס 0
 ,םֶהָל יִלְּב הֶּלַ הָחּורֲא לַע ןֹווָּמַה תַכְרִּב 18 46

 טצס1861 (,.) (ק? ךע -) 5. לוַײלק-תושְפִנ-ארֹוּכ
 ,תֹונֹוז תיֵב

 .- סעס88סעע 03 16 דטסע14 +. םלֹוֲע ארֹוּב
 4116 טקגס 0168169מ 10 1/019 .. ןֹפֶנַה יִרָּפ אֹרֹוּב

 הָכָרְּב 01 9מס טומס/* 26060100004 סתם רס6
 .ןיי לַע

 6118 טמס 0108069/8 ?םס 4. ההֹמָדַאָה ירְּפ ארֹוּב
 {זט19 01 106 68/0מ,7 00260104108 סת ט000-
 ,תֹוקָרִי לַע הָכְרְּב 8

 6118 רסגס 016800904 146 5. ן'ַעְה יִרֵּפ אֹרֹוּב
 {עט18 01 46 1106, 0626010110 סת 18

 ,תֹונָליִא תֹורֵּפ לע הָכָרְּב 09 8
 ,םיובנטקוב = ןָאּפשקוב

 ,רֶצְמ ,הָריִּב 088016 (עז-. | -) 4. גרוב
 טטניפפסעמ98901) זמהץעסע (2/. פ.--) 8. רעטסַײמגרוב

 ,(הינמרגכ) ריִעָה ׁשאֹר | 004 66200//)

 ּתמ 1קתסויפנמסט8 סטסת 8660161ת8 . אֹתיֵרֹואְד רּוב
 00 186 21082810 }208 28 ץסעע 06
 .רּומָּג ץֶרֶאָה םַע ,-- עמפמ

 ,רּוכָע חַקְׁשִמ עגט067 טסט0:880 4 עדרוב
 .-1ט816196 (2/. םיחרֹוּב) . ַחֵרֹוּב
 60 וןִנָרַה :םֹהָנ ןֹסָר 40 םעטנג010 ש. ?. ןעשטרוב

 ,רֹמָח 9ס:נ0ת?

 .ןָמָר םשטנגמ1109 . יירעשטרוב
 .תֹובְׂשָע וושג 81888 ןת 140 80סקקס8 . ןַאירוב

 ָּבְרִמ

 הָנ תֶא הָו ַחֵננ

 .ַעֹורְּכְׁשֶא .ססנצ-?עס
 רֹורָצ .ססטס69

ֿ* 



 עלירוב

 111-טע06 מה, 1366 3610 (עז. סט -) 8 עלירוב
 ,םַּנ ׁשיִא

 ,םָנ 66 66/. עקצַאלרוב
 ,םַּנ ׁשיִא עט06 1611ס0, טססע (47. סע -) קאלרוב

 הָלְתִמ .הָפיְשְנ קסס00829 (ע. ךע-) לקָאלרוב

 ,(תרשרש לע עוצעצ)

 לַּדְרַע ?טע 291088 (20 סע-) 4 שטַאילרוב

 ,רֶעֵׂש רֹיִעֵמ

 ,תֹנָחְרַּב לָׁש ,יִלּוּתִה טטע10806 66/. קסעלריב
 ,(יברע דנב ןימ) םֶנְרּוּב טטצמסט86 (עז.| -) 8. םענרוב
 ,הָרָעְפ 890 90100689  (ע/. פ -) 9 !ערוב
 ,םֹחָׁש 62נ-טניסיטמ, ס8089מט9 (20790) 66/. ?ערוב

 90 ות- ש. 6. || ורֹמָח הֹמָה 90 עטנמ/16 ש. 4. ןערוב
 ,תַסָה ,הָרָנ 6106, 80 טק

 ,הָמּוהְמ 281081108, טקעספ1 (20 8 -) . ענינערוב
 ,ןואָׁש

 קָלְפ 000-ץס0+ (עז. סע -) 5. קערוב
 ,קָלָס לֶׁש 04 060-עסס+ 46). עװָאקערוב
 .רָעֵׂש תֶרֶדַא 1ט:-6080 (ץז. ס -) 9. עקרוב
 םניט1018- :רֵחֹוּב ,-- 616090/ (2/. םיֹרְרֹוּב) ;. רֶרֹוּב

 ,רֶׁשֵפְמ , -- 01

 ,םיִרְרֹוּב לָׁש ןיִדתיֵּב ;הָרֶׁשּפ ,- םניס19:81104 . תֹורְרֹוּב
 ,רֶׁשַּפ 90 8010:800 ט. ח. ןֹרָרֹוּב
 ,רֶּבְנָע ,רָּפֹּכ ןֶבָא םזמטסע . ןיטשרוב
 ,רֶּבְנָש לֶׁש 09 פנממסצ+ 66/. ןעניטשרוב
 ,-888106 (עז. תֹוׂשֹוּב) ,  הֶׁשֹוּב
 ,תונָׁשיַּב 18

 ,לעשוב = קישוב

 .ׁשגָר ,ׁשעֶר 90 8וסעזמ, 1896 שש . ןעוועשוב

 ,הָדיִסֲח 8? (ןז. םעלשוב) 5. לעשוב
 ,(הבקנ הָדיֵסָה 1010816 890 (ע/. ס --) 5. עכולעשוב
 ,תיִנָׁשִיַּב ,ןְׁשיֵּב ט8801ט1 ץסעפסת + םינּפ-תשֹוּב
 ומ 1086 (1ג 906 101109040) 660. ןוׁשְלֲה הזַּב

 , = טטס8

 ומ ץז!ס8טמץעפ1סמ 220 ותמ 22 הֹגָנְׂשִבּו ןודִזִּב

 סעץסע! 10662010221ו/ 2286 ט21/62110ת-
 . = 8117 (0/  טשמעעה0)

 ןמ 1218 2826 גמ 186 0086/ 2//. אָבְבּו הֶזָּב

 ,אָּבַה םֶלֹועְבּו הֶּזַה םֶלֹועָּב , -- טסס4
 ,-00010ע00110160 1610ױ0, (עז. םייוזְּב) . יזַּב

 ,הְָבִנ ׁשיִא
 .רֹאָמ הָוְבִנ טסעצ ססתלסצמץק11016 06). הוובמו יוזְּב

 .--סםסםקן7 066 לֹוְּב
 ,לֹודָנ לֹוזְּב טסעפ סס8ץ17 600 לֹוזֲה-לווְּב

 ,לֹודָג ןֹוָּזְב םיס89 פחפצמס 5. 27. תֹונֹויזִּבייֹזַּב

 ,הָּפְרָה ,- 8ם8נמ6 (2/. תונֹויזּב) . ןויִזַּב

 ,לווֲה-לווְּב = לֹוזייִליזְּב ,לֹוז-ליזְּ
 ;- 0608086 041 486 1מ61108 01... 006. תֹוכֹוְּב

 .לַלְגַּב טסס986 4
 ידָז לְנַּב ט908486 04 4218 660, הָז תּוכְזְּב

 םט88מ- ֹוהַּפְרָה

 ותופְרָחְ -- 116 =
 םָצ ?ג6 808- םׁשֹרָנ ונּבַרְד םֹרחְּב == 609 ג"רדחב

 (םסזמפ 01 סטע 1028061 (2018/0עמ (40006044-

1060070600 6 08 1601 860060 60 0 10044104 40070 

 47006 "מס 1060800 0460 1700 106 600065966 001

 אלש םותח בתכמ בג לע םיבתוכש תובת ישאר) --{0860 5/)

 ,םשרָג ונֵּבַרְד טרָה ,ז ;(רחא והחתפי
 "ןמ 186 1תתס/עמ089 ס/ת:4- 000. םיִרְדַחייִרְדַחְּב

 םֹוקְמִּב טסײ8" ןם 2 860169 1800, 8601609ש

 ,םיִרָּפְפִמְּב ירֶתֵמ
 .ריִעְצ ץסטמ זמבת, 0ס} (2/. םירֹוחָּב . ױֹוחָּב

 8004606 !קֶּור ,- ט80ם010/ !ׁשיִא ?61סש !םֶלָע
 .הֶביׁשִּיַה דיִמְלַּת 04 80 1:811061081 8086סז7

 דאתנ!ס :!ריִעָצ ֹותֹוְהִּב וטמנ1ס ץסטמפ 206 זַײוורֹוחְב

 ,יּונָפ ֹותֹויְהְּב .ט:ממ 4160
 ,הָלּותְּב 0910, טטסננפמ (0.) (2/. ס -) +. עטרוחַּב

 0 1680 686 106 01 8 28026101 0. ח. ןֹרֹוהָּב
 ,יֹונָּפ הֹיָה ,הֶׁשָא אֹלְב היה

 רּוחְּב ט14 ץסטמע 16106 (ע/ סע -) + ץ'ערוחַּב
 .לֹודָנ

 01 8 !ריֵעָצ לֶׁש 01 8 ץסטתע עגגמ 00/. ׂשֹרֹוחַּב
 ,יונָּפ לֶש יִקְּוַר לָׁש 866101

 .רּורָּב ע1פ1מ!צ , 6108117 606 ׂשֹוחַּב
 םָצ 1מ01108006 ;- טֶצ ,08868810ת 060. הֹקְזַחְּב

 ,הָשּוריִּב
 גמ 86 !בָצֵמְּב גת 188 002016/08 2600 תֶקְוֶחְּב

 ,יָׁש הָחָנֲהַּב ןעעּספוגחגמ6104מ 46
 ות 986 קנספטנמ11סת 03 עסֹומ קעע- תֹורְׁשַּכ תקְזֶחַּב

(/09011) 310 -= , 
 עצספטנעמ010ג 0? /. ההנָּכַפ תֶקְזֶחַּב

0828 -. 
 .-- 0801 מת עס9טנמ 6066. הֹרְזֹחַּב

 ,רזחה 40 עסלטצמ הרזחב ןקיש --

 8סתפס ;ןֹיְּפִנ , = טע008410מ (2/. תֹוניחְּב) ?. הניחַּב
 .גוס 6809680ע7 !ןֶבּומ

 ,םָנִח םע8סט10008197 8118, 1:66 600. םֹניחְּב
 יבֹוּטַהְו רֶחְבִּנַה ,- ע81:2020ת 4. ריֹחָּב
 ,ןֹוצָרָה ׁשֶפֹח 1166 111 ; - 000106 . הֹריחַּב

 ,םניחָּב = םֹנֲחַּב
 .--ןמ 8806 006 ןֹווַפֲחַּב
 לֹוְּב "1181? 1עסס}" צסצ} ס2ס8ק1} 006. םֹנְחייִצהַּב

 /  לֹודָג
 .- טֶצ סצססעגזמטמ1081102 006. םֹרֲחַּב

 00 10106 0תס מצ 981689 01 םצ- םרהב ןגערֿפ --

 לע םיִא 6010140621080104 40 1011 801061מ/מ0

 ,רבד דיגהל םרחב שיא
 1 0'602 {;תסלפ םתגצ- !םרהב ךימ גערֿפ (2.) --
 ,המואמ הומ ערוי ינניא 4148 8008 4

 {0 218 (גתָצ סטצ) 6606 (ונת--ית-) ֹותווָפְרֶחְּב

8481008----, 

 ג| 6



 תובישחַּב

 ,דֹובָכְּב ,--1ת 68/00ז0 466. תיבישחַּב
 ,הָנּוכְתַב ,-- סצ םפגנס 600. עֹבָסְּב
 8טניס, 00ע98:2, 000110000 ?עט50- 2060. ההיִטְּב

 ?יטא?טטסנסגש (2/. םיחוׂשְּב) ,.||:ןְמָאָנ ,- דטסעפמצ
 ,ןֶמָאָנ ׁשיִא ,- ןעסניפסזג

 8 1001 ומ 000066910026 (/7.) 5. ריֹמְׂש"החֹוטִּב
 ,ֹואֹובֲחַמְּב בָּנִ

 ,תּובָרֵע 800טעופש 4918ת006 4. תֹוהֹוׂשְּב
 | ,לומיּב = לֹוטְּב
 ,שִיַה לוטיִּב = ׁשִיַה-לושַּב
 1יס- :;הָנּומֲא ,.- ס0:1406006 (2/. תֹונֹוהְטִּב) . ןֹוחָסִּב

 ,הָוְקִּת תסס ן-- 6
 תופ םסמס םס8 6016 10 ןכָארקעצ זוא ןוחטג ןַײז --
 ,םפאל התיה ותוקת םסו1

 ,ןֹוהָּטְּב 16118006 4. תונוחטּב
 .=- םט1}} ט010 2764. לטָּב

 ,תויחמ לדח ,הלכ 0 06880 ןרעװ לטב --
 ,ֿלטַב 90 פתתט), 2381:0 ץ016 ןכַאמ לטב --

 .--1080 88 00 ץפעפ {ת 8וצטצ 2/ע- םיִׂשִׁשְּב לטָּב
 ,- םט1} 2064 ש014 260 לטובְמּו-לטִּב
 ,ֹומְצֲע לּוזְלֶז 8617-618828010601 8. תֹולָטְּב
 וגת- !לֵטָּב ְךֵלֹוח ,-:1010ע (2/. םיִנָלטַּב { ןלטַּב

 ;םֶלֹועָה תֹוכיִלֲה ַעֵדֹוי ֹוניֵאָׁש ׁשיִא ,- טס011017 תנת
 סתס :הֶׂשֲעַּמַה םֵלֹועֵמ ֹוניֵאָׁש םָדָא טמק;601081 עג
 זת8:ת781266 'ש 4046 ססתמעמטמנלק 1186 6
 ומהֶצ 600006 210861/ 10 8067 8060 1611-
 הָרֹּתַּב קֹסֲעַל לֵכּוי ןַעַמְל רֹוּבּצַה ןִמ םֵנְרַּמְחִמ ׁשיִא 810
 | יתֹוָצְמְבּו

 ;ַהּור תּועָר 1016 ?8סט808 ;--10100088 4. תונָלטַּב
 רֶסֹה טתיטס210110088 !םיִלֵטְּב םיִרָכָּד 1010 1814

 יִמ תַנּוכְּת טמק;8091081107 !םֶלֹועָה תֹוכיֵלֲהַב הָעיִדְי
 ,הֶׂשֲעַּמַה םֵלֹועָמ ֹוניֵאָׁש

 טתישסע161+ :ןְלְמַּב לֶׁש 01 2ת 1016: 04/ שִינָלטַּב
 םֶלֹועְמ ֹוניֵאְׁש טמץקגי80410801 :םָלֹועָה תֹוכיִלֲהַּב הָעיִדְי רַסָח
 ,תונָלטַּב = +. טַײק --||} הֶׂשֲעַּמַה

 (סנמזנ אֵצֹוה 0 1610 םיסתיק (5'006 006) 0 6. ןעלטַּב
 ,ןעלטַּבסיוא == ;הָלָּטַבְל

 ןעניֿפעג ןעמ טעוװ ץעזוצ םעד טימ רעטרעוו "צה 2/6/ יב
 | ,-ַא ב טימ גנודניברַאֿפ ןיא

 תֹורְלֹוּת טוסעפטמצ} 1176 (ןז ס =) . עיֿפַארגָאיּב
 .,ׁשיִא יִּיַח יִמָי ירְבִּד ,שיִא
 ,הָליִטְּב ,- 0010100 5. האב
 ;שּורְּפ ,רֹואָּב ססנגנמסמ?פניק (2/ םירואיּבכ) רואיּב

-0010 ('2880018068 2018 226) 1606618000'8 
 ןֹוטלְדְנֶמ לׁש ֹורּואַּב עמסתפםיק סת 6 2: 6
 ,ׁשְרֹּקֲח יֵבְתַּכ לַע יִרֵבָחַו

 ,םיִיַמֲה תַרֹוּת ,יִנּיחַה ַחֹּפ תַרֹוּת 0101089 + עינָאלָאוּב
 . --למס 00זמ9 01 1ג0 11688180 ;. היִׂשְמַה תאיּב
 ,גָפֹומ רֶיְנ 01090188-ץפקסע 5. ריפֲאפ-עלובִיּב
 ,םיִטָרַנַמְל רֶיָנ 01886016-ץפעסז 6. עקלוביב

8 

 גורעהַאזיב -- 117 --

 121016 11ס1ץ 80:ועפטע68 (2/ ןע-) 4. לביב
 .ךיִנֵּת ,אָרְקִמ ,שֶדֹּקַה יֵכֹתַּכ

 ,דָקָע תיֵּב ,םירָפְמ תיֵּב 11טעֿפעװ (2/ { =) +. קעטָאולבוב
 תיֵּב יִקְּפ ןומט218ג (20 ס-) 5 רעקעטָאולבוב

 ,םיִרפִמ
 ,ׁשֶדֹקַח יֵבְתַּכ לָׁש טנע11081 66/ שילבוב
 : ,רעבָאב = רעבוב
 ,רָבַּב תַמְרִו 68800ע6ט1מ (220/ח.) 8. לַאג-רעביב
 .ןרעבָאב == ןרעביב

 ,קודָא ט180100, 180941021 66/. ׂשוטָאגוב
 .ליִלָּב 88 5. םֹוגָיב
 ) 8. ןזײא-לנוב

 ,ץֵהָנִמ
 ץַע-ַחוּפ 1עסמומק-ט0814 (קז רע -) 4 שערב-לנוב

 | ייָלָע ץֵהְנִל
 כו רֹומָח ועסתומפ ןפסא (ע? קעב -) קָאב|לגוב

 ,ץּוהָגָל

 ,ץֵהָּנ 00 ויסמ; 2088 ש. 04 ןעלגוב
 ,ץֵהְנִמ ועסתסע} עע0880ע (2// -) + רעלגיב
 נו 2 89:0028 תהממ/ ט} 006. הֹקְזַה דֵיְּב

6.,. | 
 .-.טולמ 906 220608 606. םיִדָיְּב
 וט096006, 1018082016 !זיִנְע םסס+ 460/ ענדוב

 .ללָמֶא
 ,ןֹוטָא תנו810עתס ניִנָע םמופסעצ (2/ 0 -) עדוב
 לס !לָלְמֶא היָה 90 ןס 1018018016 ש. ןעוועדוב

 ,לֹבֶס 8116
 הָדְסַא טסשס-ט006100 0899 (28 ס0-) 4 עקדוב

 ,(םינפוא ינש תלעב הלגעג

 . = םופימ-ם800060197 006. הֹמְר דַיְּכ
 טטנוג סצסעװ- ֹוהָיְדְצִּב רט190/81} 000. םיִעֹדֹויְּב

 ,יּולָנְּב ט06ץ'8 סיס16086,} סעסת}צ
 ,םיִרְפֹוט תַּכְׁשִל טטעספג} 04106 (2? ס-) 8 ערויב
 ,הָבָּתְכַמ 6081, ינ101מ8-48016 (2/. ם -) 5. עקרויב
 ,ןָֹזּב , - 8מפזמס (עז. םיִׂשויִּב) . ׂשויִב

 ,שיב ,םלכה 90 ץט9 90 889016 שויב ןוא ןלעטש --
 ,רע 88 189 88 !דַע 1111} ט4311) 00 2762. זיב

 {ס 1218 :םֹולה דע 40 1818 1806 רעהַא זוב --
 ,ושבע דע ,תאוח תעה דע 9165 0
 41 (60) 6889 :םשל 80 4080 )1806 ןוחַא ווב --
 ,איהה תעה דע 6
 .התע דע 4111 (6201!) תםסיש טצוא זוב --
 ,הזה .םויה דע 90 1018 6427 גָאט ןגומנַײה זוב --
 00 םס 88 ןהע 88 0 2ע8פלט עשרַאװ ווב ןווג --
 ,השרַו דע עסנ
 {זסעג ך(טועגס 80 108/- עשרַאװ זוב ענלוו ןוֿפ --
 ,השרול הנליומ 8םש

 ,ןענַאוװזוב .ז ,ןענַאװ זוב --
 ןםהטומ 1804 1806 2190290 46/- גורעהַאזוב

 ,הָּתַע רַע (הָיְהָׁשֹנ הָרָּקִׁש

 ץע088140-ו/006 80086 (2/ 8-=



 טענאוװזיב

 940 תסטט8 10061066 101- תועידי עגורעהַאזוב וד --

 ,התע רע ולבקתנש תועידיח 60
 986 16611108 (20- רעטַאנרעבוג רעגורעהַאב רעד --
 ,התע רטפתמה ךלפה רש טס101

 ,ןענַאוװזוב = טענַאװזיב
 ,?הָּנֶא דַע 11 יטמסם?, תסשש 1020: 666 ןענַאוזיב

 טוב == 600).||? םֹוקָמ הויִא דַע גגסיש 384 ?יַתָמ דַע
 ,רֶׁשֲא דע 1111 וט1

 אא זוב = עלעקזוב ,ןקזוב ,לקזוב
 ,ןטנַאוװווב = ןענַאװלקזוב ,טעגַאװלקזוב
 ץנ}- ֹודְדֶּב ,-1ת 80110006, 21086 006 תודיחיִּב

 .י- ט80617
 ,תיִבָח יטָּבְמַא טטס, +89 (2/ } -) +. טוב
 . =- תוגו111108100 . לֹוטיִּב
 .=6ת1)18 07 21/ 146 641818 ׁשיַה-לוטיּב

 ,טֶּבְמַא טפפמ-?טמ (עז ןע --) 8 לטוב

 תיֵּב תַרֶׁשְמ ט89מ-דטסזג8מ (27 ס -) . ןרעכַאמ-לטַיב

 ,תֹואָּטַּבְמַאָה
 00 010 יטנאג ;-ל אֹרָק יןֵמְוַה 60 1גסנ9ס 2 4. ןסוב

 יְדֵרָּב
 00 0028178901896 (86280- בומ"םוי טונ ןטוב --

 ,נחה תחמשב ךרב םפנוצ) טקסמ 8 2010689
 00 80 טופ/1ת9 סמ 8 0- ןטוב בומ-םוי טוג ןווג --

 ,נהה םויב שיא תיב רקב 1164
 ססמקוםטט- !ןיִמְוַמ ןגםט1906/ (21 ס--) 4. !ורעטיב

 ,(גח תחמשבכ) ְךֵרֶבְמ 1860

 ט19067:4088 4. טַײק -| :רַמ ם19902 00/ ?רעטיב

 ,תּוריִרְמ
 ,(האופרל) םיִרָמ םִיַמ 01006/ יס800/ 8 רעסאוו-רעטיב

 .ִלְנְנַא חַלֵמ ענעּפסנמ 8819 5. ץלַאז-רעטוב
 .הָיָעְתַה 86606110ת, 1000 מ98410מ ..שטיב

 90 864006 0// שטוב ַא ףיוא ןצעמוא ןריֿפֿפױרַא --

 ,שיא העתה 1סזממפ 8 ץסנפסמ

 00 101 םהע0 102 2 ןוצס- ש ז- ךיז ןעוועשטיב

 ,הבר העיגיב םנרפתה 06
 ,לָצֵא טט16מ ;דָיְל ,לֶצֵא ,לַע 89 תסעג טצ 26. ַײב

 .יִּכ .ְּךֶרֵעְּב םטסוגפ ;-ל ,"תֶא
 ,ןחלשה לע 860 986 18016 שומ םעד שב --
 ,םוקמה לצא תס8 986 ץ1806 טרָא םעד שב --

 29 (םספע/ טִצ) 486 1002/2נת לַאװק םעד ַײב --

 ,ןיעמה לצא ,ןיעה לע

 .ךרדח דיל םש 606 08608146 נעװ םעד שב --
 20 986 8'/18680 רשוסת 486 ןטַאמ םעד צב --

 ,באה לצא ,באה תיבב 1806

 ,ותעדב 1 8'00 860868 ןענוז םַײב ==

 ,ובלב רמא 90 מת 10 0268611 ךיז ײב ןמכַארט --

 זיב ןוֿפ ןעגנוצעזנעמַאזוצ ןענייז עלעקזיב |קזיב ילקזיב

 טָאה שידיײ-טלַא ןיא ,(ןנעק) 861ת טרָאװ ןשטיידלטימ םעד טימ

 י|ע ק ויב !ןבירשעג ןעמ

 וָיַב -- 118 --

 90 0008100/ 026861/ 01646 םיורג ךוז ַײב ןַײז --

 ,ויניעב לודג היה
 ,ףסכ שיאֹל היה 90 2806 1006 טלעג ַײב ןַײז --

 שלש ךרעב 89009 4106 סטעיט העש ַײרד ַײב --

 ,תועש שלשב ,תועש
 ,דָל .-תֶא ,לֶצֵא 81, םסםז טצ, טגפמ, 90 ;9/ ַײב

 םָדָא 80006 806 8/סיט זמפמ (2/ סע -) . קַאבַײב

 ילֵצָעְו איִרְּ
 ,קֹוניִּת ספטצ (40ח0) (ןעמ פ -) 4. ובייב

 .וא לּוכָנַל ץֹוחְמ םֹוקָמ סט1ע18 ץ1200 8 קערעבוב

 0 860 100 םוג סט6- קערעבווב ןיא ןכורקרַאֿפ --

 90 םוקעס85 (//}.) זלוב:ל ץוחמ אצי 1ץ1מ 6

 .ןינעה ןמ הטנ 1{עסזג 646 סא

 ,םֹוּקָע ,הָמיִפְּכ מסת, סטניטס (עז. | -) . גיב

 ייָרָדְצ ץוח טץ-86669 (עז | -) 5. סַאנ ַײב

 ,תֹועָמ רֹוזַא עגסמסץ-00613 (21 ןע -) . לטרַאגַײב

 66- () ּוהָפיִפְּב 0606:8 (2/ ןע -) . גנוניוב

 .(קודקדכ) הָּיִמִנ 616810

 יִּדֲעַּכ ?סט0 01801/261 (22 -) 8 לגַײב

 90 טסתס, ןסש ({- . ןגיובעג ,טגיובעג) 6. 6. ןגיַוב

 60 1011600/ 6460116 (0=) !םֵּקַע 90 סטעיטס ;ףֹפִּכ

 ;(םילעפו תומש) הֹמְנ (00009) ס0מןטס(6 ((ט67י08)

 90 סטעטס :ףֹּכִה 0 26 2689 ש. ? ְךז--|

 : .םֵּקַעְתִה

 1מ8488:680816 !ׁשיִמָג ,הֶּפְכָנ 91081016 66/, גיד (וונעגיוב

 .תֹוּיִטִנ לֵּבִקְמ 6601108016 (זי.) :ַעֹמְׁשִל ַחֹונ

 'ןֶטֶק ךֵעַּכ 8נמם11 61:801:061 (27 ךעל .-) 5. על|עגווב

 818811 88669 (0/ עסעשי) ּוהָּנִמְק תַעַּבַמ 118

 .לּונָעְּב לֹוחְמ 6806 ות 8 1ותח :ןָטֶק ןֹוָלג

 אל םַחֵי סטףט6 0880 (0+) (21 |--) 6 לַאֿפנַײב
 ,יּוטָנ םֵהַי ,רֶׁשָי

 הָּכִמ טסס9מ (41 ךע --) 8. לדַײב
 "יֵנְׁש ,םִיַנְָׁש טספמ, סלטס קויסמ. ערווב

 ,ונינש 001 04 ט8 עדווב רומ --

 610201, 026 03 106 +ױאס עדווב יד ןוֿפ םנווא --

 ,םינשחמ דחא
 ,הז אלו הז אל 2611מ6/ עדווב וד ןוֿפ םנווק --

 0+ ןטס9ע 1008, 01 16 ?ישס 060/. לילרעדיוב

 ,םיִניִּמַה יֵנְׁשִמ 8

 108 םסוע 86 9םס 2804 01 96 2686 . רָאהַײב

 ,ׁשאֹרָה יֵרֹוחֲאָמ תֹוּכְרֶא תֹורֲעְׂש

 ,אֵצָּמִה 0ס טס ץצספסת?/ 8006048 שש. 4..ןעניואווַײב

 ,(םוקמב) הֹיָה

 םֵׁש 861000106 (ןו-.) (עז. רעטרעוו -) טרָאװװַײב

 ,(קודקרכג רַאֹּתַה

 ייֵדָרְצ ְּךֶרֶד טע-ישּפץ; טצ-ע086 (עז | -) +. געװַײב

 80ש616 :עָׁשֶר 6010866 :עֶר 086, סט11 06 זמב

 ,דנאלשטייר ןיא טָאטש ַא ,81061800 ןוֿפ רשמא (א |



 ףַאזַײב

 ,םעֹוּכ םמםץש 10612ת209 !אָרֹנ 110ע06 !הֶׁשֶמ
 ,לָוט ,הָעָר סט11, ישעסת 5. ףֵצֹוק
 ,חער ןיע שת 6311 סץס גיוא זווב ַא --

 111-28006 !םסטע העש עוווב ַא -
 ,הרשָאמ-יא העש
 ,ער םולח םת 6011 6090 םולח רעזווב ַא --
 ,הער הבשחמ תג 6011 4800880 הבשחמ עזווב ַא --
 חרושב 111 םסישפ 0711 4101ת88 הרושב עזווב ַא --
 ,הער
 :עשר .ער שיא 8 10101:60 זמפמ שנעמ רעזווב ַא --
 ,ףעװ שיא ,השק םדא 8004 6180

 ,הער היח 8 116106 0880 היח עזווב ַא --
 .ףצק ,םעכ עס מס פתעצ וווב ןַײז --

 ,לוָע השע 40 00 יטעסתש זווב ןָאט --
 ,ישקב יט19ג 8סטסנגפ} ןוווב טומ --
 ,עדלַא .ז ,זווב סָאד לַא --

 טיק-מ24961, 8600248נ ת080- (2/ {-) 4. ךַאזַײב
 ןיפ1:6  .רָחַאְל ְךִיַׁשַה רֶבָּד 8000880ע ;לֵפָט רֶבָּד 1
 ,לֹודָג אָּלְּפ סס0187

 ,םָעְמ םָעֹוּב 8626 2מ01י/ 04/ ךולזִייב
 ,הָפיִזְנ ,הֶרָעְנ עסץענסס+, 1616 5. רעזינב
 סס ע0- :ףֹצִק יםעֶּכ סס 26 םתםעצ ש. ז. ךד ןרעזווב

 ,רעֶנ טעסט6

 .ףצָק יסַעַּכ םמ0:1מס88 +. טַײקזיײב
 ,ףּולָח סאסמ8מ06 . טַײב

 ,ףלחה 90 62011800:6 טַײב ַא ןכַאמ --
 ,הָנּורֲע 006 (2/. | -) 9 טַײב
 ,םָמֹוי ,םֹוּיַּב טד 68ש, 1 90 62-91106 000 גָאטַײב
 ,םֹוּיַה תַע לֵׁש 01 68-?ג10 44). גורעגָאטַײב
 יִדְרְצ רֶהָנ סע טטפ8צש (0600.) (1/ |-) 8 ךַײטיַײב

 ,(רחא רהנל ךפתשמה)
 ,(ףסכל) םיִּב טּפ עט86 (27 ןע -) 5 לטַײב
 ,םיִּכ תַּפֲעַּב הֶּיַה טגפצ8טץ12| (2/ |-) רוט-לטַײב
 ,הָּמנְו ןהֶמ 90 טס19 ש. 4. ןעלטַײב
 ט01001  !םיִסיִב הֶׂשֹע ןט1ע80-218040// 8. רעלטַײב

 ,הָּפַנְמּו ןחֹומ
 : ,םיִסיִּכַהִמ בַנֹוּג ןע161001600 4. רעדַײנשלטַײב
 ,רָמָה ּוףֵלֲחַה סס 648086 (2. 2 ןטובעג) ט. 6. ןטַײב
 ,לֹונְרַפ ,םֹוׁש שמֹוק (עז |--) 6. שטַײב
 ֶָּב לַעַּב ,ןֶמָּב לַעַּב ט611160, מ1-6 00), גוכַײב

 ,הָלֹודְנ
 ,הָּנַטְק ןֶמָּב 110616 טס113 (27 ךע --) 4 לכַײב

 80 148846 ןץ;ס2תפמפ לכַײב ַא (ןלעטשוצ) ןכָאמ --
 ,ןוירה ןותנ ,רֹבֵע
 10 00:8001296 0268011 לכַײב ןוא ךוז ןשטַאּפ --
 ,ובלב ךרבתה

 ,הֹתָׁש 90 8נמ6 0. 4. ןעלכַײב
 ,הָרּוּבַה טעט180,} 00008108 (2? |--) 5 לַײב
 ,םיִמּוח 062648 4. לייב
 ,הָפֶסֹוד םטק!סנמסמ? (2/ 9 -) 4 עגַאלַײב

 ,הער העש גת

 גנאווצסַיב -- 119 --

 8081 םעפיטסע ריומֹומ 2 (2/ |-) = רָאלַײב
 ,הָלֹודְג ְךֹותְּב תָּנְַה הָסֶּפֶה 18ע061 סמס

 ,ףֵמֹוה ֵחָּפַס 90 1010, 8448 0 6. ןגײלַײב
 ,ףֹועָה םֶכָׁש 800146/ 03 8 101 4. קעלַײב
 ,טב .ז ,םעד לב = םַײב

 ,םָצָע טסתס (עז. רע -) 4. ןַײב
 ,לנרפ ,הקלה 90 8106 8 110/100* רענווב וד ןכערב --
 00 6006 011 0198 8 רענווב עצנַאג טומ םױרַא --
 ,עגפ ילב לצנה דט016 811ת
 19 18 םסמס סט? תוזמ- רענווב וד םומ רע זוא םָאד --
 ,רחא אלו אוה הז 1
 6 118 ןט86 רענווב וד םימ עטַאט רעד זוא רע --
 םצע והנה ,ויבאכ שממ והנה 1146 218 18006/
 ,ויבא תומד
 םצעב ידוהי 8 טעט1081 )670 רענווב וד םומ דוי ַא --
 ,ותומד
 116 4068 תסל ןווב ןוֿפ וצ ןיוצ ןוֿפ וצ טונ טונוװו רע --
 ,(א ןיאמ עדוי וניא 1:סלז טט6

 ,הָליֵּלַּב 89 תנפמ? 660 טכַאנַײב
 ,יליֵל ,הָליַפ לֶׁש 01 תנפמפ תסססטנימפ} 06/. גוטכַאנַײב
 וָדְחַי ,דַחַי 908ס9מס1/ 006. דנַאנַײב
 ;הֶּנַטְק םֶצֲע 8מ811 2026 (2/ ךע--) 4 לדנִיַוב

 8026, 1:01061 !הָנֵטְק הָיְבּק 8811 סט0ס! 6
 .ןיֵעְרִּג .ןְצְרַמ '/0(  ,ץליש19)
 ,חיורה סס 0006119 לדנווב ַא ןקעלּפָא (9.) --

 ,םָצָעְכ הֶׁשֶק ;תֹומָצֲע ֹוּב רֶׁשֲא טסמָצ 64/. גודרעגַײב
 01 טסםס} 14446 01 טסמס 66/  ןרענַױב ,ןעניוב

 .םָצָעַמ יּוׂשָע ,םָצָע לָׁש
 ,גָאמלב == גָאטנַײב

 ,ךוּכַח 100מו9) ץעטנ180 . ן'כעטַײב
 ,ץכעםײב == גנוסַײב

 ,רָוְמִמ 08808:0 (2/. סע --) 5. | ורטסַײב
 ,גנדנטײב == גוסַײב

 0 ש. ח.ןיָּדׂשָנ 00 2146 (/. 2. ןסובעג) 0.6. ןסַײב
 ,בֹרצ ,ָּדַּכַח 108

 טוטתס, 18016809 !ּךֵׂשֹונ 0128 06/ גידנסַײב
 יץֵקֹוע יףיִרָח

 .ְךֹוּכַח 1901 טנטני180 !הָכיִׁשְנ 2191מ8 9. שינעטַײב
 ,ןודמ ,ביר 89ע116, (טפנס1 שינעטַײר ןוא שונעטַײב --

 1תסנפנט6 1009, 1ת0/- (2? רענוצ -)  ןָאצ|סַײב
 ,הָעָּתְלַמ ,תַבָחֹוח 801

 ס119129 םוקמסעפ, ע1מססע8 (1/. ןע --) +.גנַאװצסַײב
 ,תָצָרֹוק תֶבֶצ

 סייוו ןוא ןובשח ןָא טבעל סָאװ םענייא ןוֿפ טגָאזעג טרעוו (א
 טנָאז קיד ריאמ קיזייא .ךיז טמענ הסנרפ ןייז ןענאוו ןוֿפ טינ
 וצ ךיז ןקוקוצ ךרוד ןענאטשטנא זיא לטרעוו סָאד זא ,ץענרע
 עילסא ןייז לָאמַא טסיירעצ שנוה א ןעוו :טניה ןוֿפ ןבעל םעד
 טָאד יצ ,ט'נ רע םייוו ,טולב םיא טייג סע ןוא ןייב א גידנעזירג
 ,ןייב םעד ןוֿפ יצ ןייצ ענייז ןוֿפ זיא



 עַײב

 יעקײב = עַײב
 וו ירעמיציַּב ןוֿפ גנוצרוקפָא == ן'ווְּב

 ,םנטצצַאב == סנטַײצַײב
 8106-ס1ג8מ062, 86101מ48 (2/ |--) + רעמוצַײב

 .יָדָדְצ רֶדָח 20סצג
 .רעמיציַּב = רעמיצווב

 ,רעמוצַײב = רעמַאקַײב
 18186000, 0860-70106 (ץ?. תולוק -) 6. לֹוק-ַײב

 יקַּד לֹוק
 .דַח לֹוק 81311 טס106 (ע? ךע --) . לכלוקדַײב
 ,לע רֹבָג יַהְצִנ 0 סטסנסס1מ6 ש. 6. ןעמוקַײב
 !םיִדָליִל הֶדָנֲא םטנפסעצ-086 (עע. ס-) 4 עקַײב

 .רֵקָׁש 116 ;הָחּודְּב 8ססײש, 0
 ,לבלוק-פב = לכלעקדַײב
 הֵּכַה 90 1101 ש. 6. ןרעקווב

 ,הקלה 90 ם1טס 8 1104109 רענווב וד ןרעקווב --

 תַּמַא .הָוּוְמ 8ס0סע-ע086 (2/ ךע -) 9. לדוטשַײב
 ,םיִפָּמַה

 יןיִמיִל רֹמָע 90 8086 עַצ, םסוק ש 2 ןײטשַײב
 ,ײִּב רֹמֲע טס ע68186 ;-ל רֹוֲע
 00 1:68186 806 96ז00484108 ןויסנ םעד ןוומשַײב --

 ,ןויסנב דמע
 ןוומשַײב זנוא לָאז תוכז ןַײז --
 .וניֵלע ןגי ותוכז טע09609 8

 ןס}קסע והַכֹנ טץ-802406/ (2/ =) 8 רעװטשַײב
 .ַעיִׁשֹומ ,רֵזֹוע

 ,ךנרטשצב = ךָארטשַײב

 ,קיִמָּפַמ וק ססנמזמ2 (ע/, | -) 8. ךירטשַײב

 ,ךורטשײב = לכורטשַײב
 .= 0888101 ץסנפסמ (עז. םיִנְׁשייַּב) .. ןׂשייַּב
 .-- ט98מ1ט|!חס88 ,. תֹונָׂשייַּב

 ,הָמְנּוד סצ8נמץק1ס, 1080806 (2/. |--) . לופשַײב

 .תַפֹומ 6א8מץ16 ;לָׁשְמ

 .--גמ םמונווע 606. תלכיּב ,תלֹוכיּב
 .ודי לאל חיה 40 26 2016 תלוכיב ןַײז --

 רֵקַבְמ טגסעסשעפעמסע (2// -) 8 רענעק-רעכוב

 ,תּורּפִמְּב ןֶעְרַי םנּפמ 01 1696618 !םיִרָּפְס

 !םיִרָפְפ תֶרּקִּב טגס1098עפ/ג7 =. יירענעק-רעכיב
 ,תּורְפְמב הָעיִדְי 1:מסטט160486 01 110010ט6

 לָׁש ןֹורָא 0008-08486 (2/ ס --) 4. עֿפַאש-רעבַיב

 ,םיִרָפְס
 .הָחיִבְנ טעות 8. ּולִיֹּב

 הילגנאב) ׁשֶדֶה קה תָכְרֶעַמ סגע (ע0 ס-) יליב

 ,(הקירימאבו

 ,םָלָצ ,תּומְּד ענסלטעס, ןעס1:0819 (2/. רע --) 8. דליב

 ,תֹוּבְרַּת ,הָלָּכְׂשַה סט}טט6 ;ךּונַח 6608410ת . גנודליב

 וס 66ט- !הֹׂשֲע ,רֹצִי 90 ?0עעמ, 1846 שש 6 ןדליב

 ןֶבִל הֹשָע .לֵּכְׂשַה 10 601010846 !ְךִנַח ,דֵּמִלכ 6

 ,תוברַּת

 זמפ} 28 8

 םיִנָמזַה-ןיִּב -- 190 --

 תוססטעס-שע0תש, תוסעסק|ץ-  טֿפירשרעדליב

 ,(םירצמ לש) םיממרחה בָתֶּכ טע8
 ,דאמ הָּפָי טסעק טס8041101 06/ ןַיישדלִיב
 ,(ירפ ץיממ אופק סיסעג ןֹואָּפִק ןס11ש 4 עטלוב

 ,אֹוּבִר ףֶלֶא תַאְמ ט111100 (/. ןע --) . ןָאיליב
 .םיִרּוּדַּכַה קַחְׂשמ 211118:68 4. דרַאילוב ,רַאיליב
 טג8-81101::1118, סט (ן. ם -) 5. ןקעטש-דרַאילוב

 ,םיִרֹּדַּכַה קַחְׂשִמְל לֵּקַמ
 סםס8ע/מס88 4. טַײק .-||;לֹוְּב סמספק 66/ גָולְוב

 ,לֹוז

 רַמְׁש 2821:-2046 ;הָקְתַּפ 10064(עז. | -) 5. טעילוב
 ,ןֹייִׁשַר 1166006 ;תֹועָמ

 ז רֶּכְבִמ ,ןֹורְתִיְל יּואָר ץיס?סע16)8 06/. סע. רעכליב

 טַּפְׁשִמ ?רּוּכִּב ,ןֹורְתִי עעס016:6206 5. טַײק --|| ;-ל םֶרֹק

 .הָניִדְּמַה
 ַחֹבָנ 0 קעז (ץ. 2. ןלובעג ,טלובעג) ט. ת. ןליב

 90 ט8ע8 80 186 הנבל רעד ףױא ןלוב (40) --

 .הב עוננל תלוכי ילב שיא לע םערהנ חריה לומ חבנ זמססמ

 ,ובַא = ;םּלָּכ ְּךַבְּב ןיִא ס 1מ2496ע 0060. עליב

 ,היהיש המ 8מצסמומפי/ וט11860ש0ע סָאװ עלוב ַא --

 ,היהיש ימ ישםססשסנ 8מצטס0צ רעװ עלוב ַא --

 81800סצ61 (/70.) :ןֶהְבִנ טפגצסע (;7. --) 9. רעליב

 .ליִבְר ְּךֶלֹוח

 ,תּוליֵבְר 8180662 (,6/.) !הָחיִבְנ טפע1מש 8. ַײרעלוב

 ,(ג'כהיבג) הָמָּב 6 -- טס108, טט}ק18 (ץ/. תֹומיּב) 4, המיּב

 ,הָרֹובְּד ט06 (עז. ןע -) 4. !ןוב

 0.6 (ןייז ןוֿפ טייצ עגיטציא לָאצניא ןיושראפ עטשרעג */וב

 ,יָנָנַה נג

 טסואססמ 8 זמהמ 2826 עו8 קוש. ֹו"ָבחְל םדָא ןיִּב

 . = תסניממסע

 .י* טסלױ0ססמ זמםח 826 6406 קא םֹוקמַל םדָא ןיֵּב

 טסעשססמ 10ס עש- יִכֹרְרָמ ְךורָּבָל ןמָה רורָא ןיֵּב

 1168101:8 01 '61864 06 1:8108מ" 86 6

110946627 06 --. 
 40 טס 80 יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב ןסיוו טינ (46.)--

 (זגמא 28 201 10 מס 8019 0 618118:88

 םסָבִמ היה םספשססג סתס +מֹומה 826 2מ0/מסע

 ,רבדל רבד ןיב ןיחבהפ עדי אֹל רשא דע

 ססתןטס910מ (0=) (ן/. רעטְרעװ) 4 טרָאװ|דניב

 ,(קודקדנ) רּוּבַחַה תַלְמ

 ,(ןבוק לש הֶרֵקֲע :רּוׁשק טנמסנמ . גנודנוב

 ,לטנוב = לדנוב

 דֹקֶע :רׁׂשֵָה 9ס 0146 (2. 2. ןדנובעג) ש. 6. ןדנוב

 ,(ןברק)

 2601-016 !תֶׁשֹּבְחַּת 0800886 (2/ ס --) 5 עדניב

 ,ראָּוַצַה תַחַּפְטִמ ,הָנֲע
 .הָעּוצְר 8080 (עז. ס -)}  ןעמַירדנוב

 .רֵּבַחְּמַה וה םצקמסת (ץ/. | -) + ךורטשדנַיב

 יַגַמְו ןיִּב טססיטססג 80000} 16/ע08 406. םיִנֵמזַה-ןיֵּב



 תשְטׁשַה"ןִכ
 ןתלסניט81 טס?טסס4 808001 1ס1ע108) ..||:דֹוּמָלַה
 .דּוּמִּלַה יּנֵמְו ןיֵּבֶׁש תיִׁשְּפָהַה תֵעָה י908910ת

 ,--ות מס 6086, 89 1011829 006. תֹוׁשְמְׁשַה"ןיֵּב
 ,םיִמּוּדְמִּד י -- 6081 ?99011196 . || ;םִיַּבְרַעָה ןיִּב

 ֹוּדַבְל ! -- טצ ותג861/ 8106 666 ומֹצִע ןיֵבְל וניֵּב
 ,ֹומִע רָחַא יֵלְּב

 . = ג0610016 ;.181001108 1006!טזמ 00/ ינֹוניֵּב

 .הדְנֲא ,רֹורָצ טטמ81ס (27. ךע --) 9. לטנוב
 (8נמ0ת9 9861 2זמסתק 180 2סם- 660 םֶהיֵניֵב

 ,םִיֹוּגַה ןיֵּב 8

 ,םיוגה ןיב נ8006 946 86061168 םהיָנָיַב ווז שב --

 ,םלועה תומוא ןיב
 ,םִיַּתְניֵּב תנסּפנגפומס / תנספמידט1ג116 600 יניֵּבְל-יניִּב
 יטסושססג תסשש-נמססמ 806 000 רֹוׁשָעָל אֹסָּכ ןיֵּב

 9186 96ת/ם, םסוססס4 ראסטק-8'3081 023צ

 םֹויְו הָנָּׁשַה ׁשאֹר ןיֵּב 84 906 627 01 ,4608010600
 ,םיִרּוּפְּכַה

 טס? 0068 486 2196:400מ 0006. בירעַמְל החנְמ ןיֵּב

 גמ ;-ץצ2ץסע8 240 980 6ט02108 868
 ,בָרֲעְּב 346 סטס1מ9

 ,טסוב = טסנוב

 ,(ןורטאית לש) הָמיִּב ,הָמָּב 89886 (ןז. ס -) 9. ענוב
 ,םיִרֹובְד תֹוּבְרַּת 8 /10010ט26 9. עינַאװעדָאה-ןענָוב
 מס טטס6סת 168010818," 0411-0- 8. לגרל לגר ןיֵּב

 11088 (0010016 6008 0/ 22088000װ 000 0} 10
 ,רָשֹוּמַה לוח |2627:00168)

 ,תֶרְוַּב 6ס-מוטס (/ | =) 5. קָאטשנוב
 ,הֶכיִׁשְנ ס106 (עז. | -) 9. !םוב

 ,(ןוצרו םכסה תואל) !םעַּפ דֹוע 018 ! 406 ?םוב
 שי . (ןייז ןוֿפ טייצ עגיטציא לָאצניײא ןיושראפ עטייווצ) טסוב

 .ְךָּנִה .ְףֶנֵה 9םס םג:, ץסס 6

 8תפק, !ריִהָמ ,רֶהֶמָנ 8110 ע8010 04/. ערטסוב
 8וט1160088 9. טַײק -- || ;אָרָּפ טט116 ;רֵדֹוח ,דַח 4664
 רט1160088 ; תֹודֲח 8מפנטמס88, 1:0080688 ?תּוריִהְמ
 ,תּואְרַּפ

 ;הָּנמֲה תֹוּמַּכ 8נמ81} ףטפתוולע (עז. ךע -) . לסֹוב
 8016 :;תֶצק ,טַעְמ ם 119010, 8סנגסט286 060.
 ,טַעָמ
 תצק 8 110016 01 סטסץצ?גומ ץלַא ןוֿפ למוב ַא --
 ,רבד לכמ
 8 116016 רט89ס1, 8016 רט8461 רעסַאװ למוב ַא --
 'ו ,םימ טםעמ
 וויא יטתפס 2 תסעטס! !הפצוח ַא לטוב ַא (44.) --
 ! תווע

 814 ץסט סטס 806 8008 2 ?לסוב ַא ןעועג (64.) --
 - ?ךימימ תאזכ תיארה 9010 ?

 ,םעמ טעמ ןנָצ 1101 888 110016 606. זַײװכעלסוב
 ע - רע -- || :הָנָרְדקְּב ,טָאְָל ם:80ט8119צ :אָעְמִק ,אעְמַה
 ,יָטִא ,יִתָנְרְדַה 8081, 81000 06/

 ,רּורָּפ ,הָנִמְק הָכיִתֲח 019, זמסע8ס} (2/ פ -) . ןסיב

 לבוטש ןיד"תיּב -- 121 --

 ,הואת לכאמ 8 69גם97 219 ןטוב רעטוג ַא --
 ,תיִכּובְז יִניִנְּפ ם:1888-068608) 81888-ךס8118 6. רעטיב
 ,זוב = עלעקסוב ,ןקסוב ,לקסוב
 .ןעגַאווזוב = ןענַאװנקסוב ,ןענַאװלקסוב
 .ַחָרֹוּב 1ט819106 66. עלגעיב
 גיסזמסס81 0? ןס8טסמ (04 176 606 ס/ .. ן'ֹמָח-רועיּב

 ,(הספ ברעג) -- | 2498006/)
 םיִכָל ואנגווס 8גןזמסת (2/. פ -) 5. עצעבורעלעיב

 ,(גד)
 ,(רשב חתנ) הָצְמֶא ט06189644 (ןעז. | -) 5. קוטשֿפיב
 .ךֶׁשָא , - 16861016 ; -080 (ןז. םיציּב 9. הציִּב
 תוסמפנומס 01 םת (408) (2/ --) פ. רעֹמיִציִּב

 ,(אידְנלְריִאְל יונַּכ 1118 108:
 ,רֹוׁש טט11, סצ (2/. סע -) 5. קוב
 ןס8ץ}- ;- טג80ת2 01 16 8101 9. םילוח-רוקיּב

 ,םיִלֹוח תיֵּב 1

 ,הָבֹור 1116 םטמ (2/ | --) 6 ףפקוב
 .עשקוב = עשקיב
 ,םוּתָז ,רֶכֵׁש 0609 9. ריב

 ,הִָּתְׁשִל ףֶסֶּכ תַנְּתַמ סנומ1:-עמסמסי/ טלעגרוב
 : .הָרְזָא סעטושסמ (2/. --) 5. רעגרוב
 ,חָרְזָאְּב 619162111:6 !יִחְָרְזָא ס1ט11 06/). ךולרעגרוב
 ,םיִהְרְזָאָה תָמָחְלִמ סנט11 יטפצ (2/ |  --) . גורקרעגרוב

 חָרְזֶא תּוכְו סגטג1 גנשס8 (2/. |-) 4 טכעררעגרוב

 ,תּויִחְרְזָא 010108מ1מ

 ,תּויְחְרְזא ס191208/10 . טֿפַאשרעגרוב
 ,רעטסײמגרוב == רעטסַײמרעגרוב
 = טֶצ 261:66197 ;-- םִש 1006110206 0606. הֵׂשֹוריִּב

 .(םינבל תובאמ תורבועה תוישפנו תוינמוג תונוכתמ)

 ,הָׁשּוריִּב רֵבֹוע 10ע601987 66/. גורהשוריִּב
 םיִרָחֹוּפַה הִוְקִמ ס8028206 (24/ סם --) 5 עשזרוב

 | ,םיִנְחלְׁשְַ
 ןעססני-גסוג8ס, 006ע-88108 (ןז. ןע -) + קנעשרוב

 ,רָכָׁש תיֵּב
 ,(םירצונה) םיָנֲהֹּכַה שאר טנפמסע (27. | -) 6. ףָאׁשִוב
 .תונָשייַּב ,ןשייַּב = תונָׁשיֵּב ,ןשיַּב

 .עבעשעב = עכעשוב
 .- םסוג86 (ז. םיִּתַּב) 6. תיּב
 םֵׁש םפנמס 01 686 160001 ב (24. ןיִתיֵּב 4. תיֵּב

 ,ב תֹואָה
 ססוגע9 01 ןט81106, (2/. ןינידייּתַּב ,ס --) 8. ןיד-תיִּב

 ,טָּפְׁשִּמַה תיֵּב !- ?ע1טט281,/ ןט0101241 6011

 | ,םיִנָּבַה
 ע1811000038 0010 118896008 5 קדצ ןיד"תיֵּב

68 -. | ' 
 סעפנתמס 0? ןט8- (2/. ךע -) . לבוטש ןיד-תיִּב

 ,םיִנָיַדַה רַדִח 9166, 0816 04 986 ןט(8

 -רעד סאוו ,(שירייא) 1188 ןוֿפ גנוצעזרעביא עגיסאפש (א
 .רעייא טראוו םאד ןא טנאמ



 הלעמ לָׁש ןיד-תיִּב

 061680181 0020 04 ןטפ- 4. הֹלעַמ לָׁש ןיד-תיַּב

6 = , 
 068016, זמס8- (עז םיִׂשָמַׁש -) .. ׂשמַשו/-ןיד-תיֵּב

 .ןיִד-תיֵּב לָׁש ׁשָּמַׁש םסםססע 01 2 ססטעל

 ,םילֹוח-תיֵּב = םיִלֹוחַה-תיֵּב
 .םייַח-תיֵּב = םייַחֲה-תיֵּב

 ,אםִּכַה -תיַּב = דֹובַּכַה-תיֵּב
 .-8ָצמפעסעטס (ע/, תויסנּכיּתַּב) 8 תסְנֹּכַה"תיֵּב
 .= עעגטצ,ג ט0860ע-010809 (2/ ס -) . אֹסַּכַה-תיֵּב
 .טרדָמ-תיֵּב = ׁשֹרדְמַה-תיֵּב

 תיֵּב 88תסטטפנצ, 9611 (ע7. } -) =. ׂשֹדְקְמַה"תיֵּב

 ,לָכיֵה ,ׁשֶּדְקִמ
 םצפטסצפע0, 06- (עז. תורְבקייּתַּב) 5. תֹורְבקַה-תיֵּב

 .-106?סזש

 "מסו88 01 8מבחמס/ 8 2926ס0מ הּפרוהה"תיָּב

 לֶׁש הֶּלִפְּת תֹיֵּב ןגסטפ6 1 ששסע18ת10 01 166

 .םיִליֵלֲא יִדְבֹוע
 .= טצס9מס1} (2?. תֹונֹוזייּתַּב 4. תונוז-תיִּב
 .- גס8ץ81?1 (2/ םיִלֹוחייּתַּב) 6 םילֹוח-תיִּב
 "686 םסוג86 03 16 ןול- (2// ס -) =. םייַח"תיִּב

 ,תֹורְבִּקַה תיֵּב גםפ," םיפשסיקפע0, ססנמססניש

 תסט86 01 (2/ םיִׂשְרדְמייֵּתְּב {=) ׁשרדָמ-תיֵּב

 ,וּב םיִלּלַּפְהִמּו םיִדְמֹולְׁש תיֵּב ,-8900+ 846 ץע8י/סע

 "טסט86 01 (;/. ס -) 4. ןימלָע-תיִּב ,םלוע-תיֵּב
 תיֵּב ,- סטסעו9ע םעפטסץפ20,} 061060סש

 .תֹורָכְּקַה

 ,הָבֵק 80סזמּפסמ (106.) ; =1606װ098016 5. לוּבק"תיִּב

 -'386 1186 ?סתגק16 (80700000:9) . ןֹוׂשאֹר תיֵּב

 ,(המלש הנבש מ'היב)

 186 860006 461מ016 (200/ 2:/ 2056 =. יִנָׁש תיֵּב

 ילוע ונבש ם'היב) --|0/00 16/07066 ,ןליסנמ .10/:2202)

 ,(לבב

 /תּוביִׁשֲחַּב , - םסמסו8ס1ַצ 20800008017 060 רֹובֵּכִּב

 םסמסע'מ1ס, ע0806098016, 618- 66/. ע = ,רע --|

 ,יָטּוּמִנ ,ביִדָא דשס11-ט260 ! דֶּבְבִנ ,ןּוגָה ,בּוׁשָח 64

 ט0611-טע06 זמפמ; 8 4602316- שנעמ רעדובכב ַא --

 ,בידא םדא ,םמונמ שיא זמגמ
 טט10מ ןס16- ; = רט1פ 0680 1גססעי 60. לֹודָנ דובַּכִּב

 ,ןֹוצָרְבּו גָנעֶּב 286

 טשס11-ט166 ;בּוׁשָח ידָּבְכִנ ע08/6018216 06. גִירובַּכַּב

 ,םָמּונְמ ,יִסּוּמִנ
 ;תֹוביִׁשֲה עס8קסס18מ11?ש . טַײקרובָּכּב ,טַײקגִידובַּכַּב

 ,תֹויְמּומָנ ,תּוביִדֲא 4000 טע660124/

 אּוהה 1מ 0208 סיטמ קץסנ80ת 0600 ֹומֹצֲעְּבּו ודֹובִּכַּב

 | +רָחַא אֹלְו אּוה ,ֹומְצַעְב

 ,יַדְּכ = יִדכִּב
 .-סםסטפמ ?וזמס 40 00 19 600 הֹׂשֲעַיָׁש יֵדְכַּב

 ,ֹודָי לֵאֵה 0016 :ירָׁשְפָא ,- ןעס1621181 264 החֹוַּּב
 .ןוויּכִּב = ןווָּכְּב
 | ןוויַּכַּב = :ןּויָעְּב ,- 198 66600104 600. הניַלְּב

 ןזָאלב -- 190 --

 סֶע 218 סטק, םצ 2וא קי ֹופֹעַּכְּב וסיִּכִּב וסֹוּכַּב

 .--עט186, סצ 218 8206ע
 וםעכב ומיכב וסוכב ןשנעמ ַא טנעקרעד עמ (;עזיסש.) --

 186 סמ8/ע201ס0/ 01 8 תמהמ 18 1600018660 ?סצ

 םרא םוט סטע, ט} םוצ עטצ+86, ט} 218 61

 ,ןטעכבו ונוממב ותיתשב רכינ
 .=-11:80-טסעמ 8סת (1/?. םיֹרֹוכְּב) . רֹוכְּב
 םַּפְׁשִמ טנ:סםש1ע89 ;-.ץצעגעמס8ס6תו?טס 4, הרֹוכֹּב

 ,הָרֹוכְּבַה

 תַּב 11:80-טסזת 648082/ס/ (ע/ ס.--)  עטרוכּב

 .הָרָיֵכְּב
 *010161 66נמסמ," 1606111008 ץסע80ת .. ןֹטָׂש-רֹוכּב

 ,בֶבֹוׁש ׁשיִא
 ,חֹוּכְּב = וּכַּב
 .=רטס6מנמפי (2/. תֹויִכּב) ?. היִכּב

 "8 טטססץותפי 10 860618110מ8/* תורֹודְל היִכּב

 רַעַצ םֶרֹוּג רֶבָּד עסעטס008! 08086 01 8סעעסוס

 ,םיִּבַר םיִמיִל
 ,הָנָוַכְּב ,- טטניקס9!86, 1896201022117 606. ןוויִּכַּב
 ,הָחָלְצַהְּב פט8ץ10100817 606. בֹוט יִכָּב
 .--יט1906/ 1 ?טעמ 2/ש-. הנֹפָא רשֲא לֶכְּב

 1ת0/!ט- ;-!מ 486026/21, 4626181/7 006. לֵלֹּכַּב

. - 811 

 ױטנומ 101209 2026 מות 0060. ח'ֹּכ יצַמאֵמ לֶכְּב
 ,ַחּכ ּלֶכְּב ,ֹועְו ַחֹכּב

 01 סטסזװפמומ) 09 211 80108 ק/- לֹּכ לַּכִמ לּכַּב

 ,םיִניִּמַה לֶּכִמ ,רֶבָּד לָּכִמ
 עז; לאָרְׂשִו תוצופִּת לֶכְּב

6190618104 180 

 ְךֶכיִפְל .ןֵּכ לֵש 1מ0164016 !ןָבְבּו 1מסמ 60ח} ןֵכְּב ,ןֵכָּב

 .-'}ג יטע101ת9: 400 בםָתֹּכַּב

 ,יולב = ָאלב
 .יָלְּב דט1?גסוג9 2/6ק.|:אל 04 460. אֹלְּב
 ו=טט1968006 648806/80ת אמווג אֹלְּב

 .הָוְרְּפה יֵלְּב
 ,יולב = ווָאלב

 ,תָלֵכְּת ץטצק1ס 8004 ?. לָאװָאלב
 תֶּלֵכְּת עַבָע ט146 6010 9. סווָאלב

 ץ08108- !הָעּוּבְטַכֲא 21/86סע !בָׁשָנ ט!סש 8 זָאלב
 ,(רעטסַאלֿפנזָאלב == הָמְרְמִל רֹוזָמ 9סנצ
 ,בשנ 90 ם1סיש וָאלב ַא ןָאמ ,זָאלב ַא ןבעג --

 .ַחּוּפַמ ט611008 (2/ | -) 8 קַאוזָאלב
 800טת- !ץֵל .לֵלֹוהְהִמ טטססמ (2/ ס -) = ןזאלב
 ,לֶבָנ 101, 6

 ;ַחֹפָנ ,בׁשָנ 10 טס'ש (.  ןוָאלבעג) ט 8 ח. ןוָאלב
 ;אֵּׂשַנְחַה יֵחְּפַנְהַה 900 830011 שש ?. ךיז --||;(רפושנ ַעֹקֶּת
 .ףעֶו 0 עסט (//.)

 {0ס 06 ץעסט0, קט9 סמ 8178 ךוו ןוֿפ ןזָאלב --

 ,האנתה

 14 811 מ12068 0196

9 * 

600. 



 רעשמַאלֿפנזַאלב

 רֹומ ט6810800/} (2/ 9-) 8 :
 ,  יהְסְרִמָל

 ץס34109 (700.) !הָביִׁשְנ ט}ןסומש 8. שיונעזָאלב

 ,םיִפֲעוז םיִנָּפ
 ;(רפס לש ףָּד :הָלְע 1684 (27 רעטעלב) 4. טַאלב

 8069 ;ןֹוּתָע ץםקסע/ 48890006 ֹוהָבְכִׁש ןאקסע

 .ַעֹוּקר
 8 8009 03 6008 70ע 0064- ןשקָאל טַאלב ַא --
 ,תוירמאל קצב לש עוקר 8
 לבה וא רדס 90 0020019 טַאלב (ןסולש) ןגָאלש --
 ,דחי תולובחת

 קססע) 03 8זגפ}} ;רּוכָע .ׁשֶּפְרִמ םגג00צ7 060/- גוטָאלב
 | .ְךֶרֶעָה למ ,לַּד 8106
 ,ךרעה לק קסע 8 טסס 281מ088 קסע רעגוטָאלב ַא --
 619, !ׁשֶפֶר ,הֶצְּב םגג0} תגנעס (2/ 9 -) 8 עטָאלב

 .יָסְּפַא רֶבָּד 801060מ1מ9 רש01621688 :אָמָהְו 1116

 00 סנ1גש עטָאלב ַא ןוא ןצעמוא ןרוֿפנַײרַא (60.) --

 ,שיא לע הרצ אבה 11:04016 טעסמ 2 ץס180ת

 ט0 16806 8 סע/- עטָאלב ַא ןוא ןצעמוא ןזָאל (60.) --
 ,הכובמב שיא בע 8סת ומ 986 !טנסם

 הזו 4886 2090100)! !עמָאלב זוא סָאד (60.) --
 ! םפאו ןיא

 .הָלּּבֲעַבא 1186 (עז.| -) 5. רעטָאלב
 לּועְנַמ 46680-1008 (עז, רטסעלש --) ר סָאלש!טַאלב

 ,תֶלָּדַה ְּךֹותְּב עּובָה

 טט19מסוג9 ;תַעַד יִלְּב טמטט190מ917 406. םיעֹדֹוי אֹלְּב

 ;ַעיִרְי יִלְּב 8תצ0049ץ'8 220ו610086, 8602611צ
 ,רָתֵּסַּב ,ׁשיִא

 םּורָק 1118, 8סטעג (0/ 00/) (2/. סע -) םָאלב

 ,רֹוע ,הָוְרַּפ {טנ) 8161 !(בלח ינפ לע)
 ,עבמָאלפ = בֹמָאלב
 ,ןרובמָאלּפ = ןרובמָאלב
 00 41801806,} !םֵׁשֲאַה 00 012100 שש. 6. ןרומַאלב

 00 618 ש. ?. ךיז -|| !ילַע הָּפְרָח טֵמֶה 4
 ,ֹומְצַע לַע הָּפְרֶה טֵמָח 0806 3

 ,בֹהָצ 0106, 18ֹו,! 06 66) !דנָאלב

 ,ריִהְּב

 .יִׁשָמ לָׁש הָלָמְלַמ 8111-1806 8. ?דנָאלב

 60 םס םפסעפק 1810016 80006 ש. ןעזדנָאלב
 : ,הֹעָּת

 ,בֵהְבַהְצ 1184-1381:06 זמּפמ (//. ןע -)  ןודנָאלב
 ,תֹוּבַהְבַהְצ תֹורֲעֶׂש לַעַּב

 110:80-181100 רטסנמפמ (2/ ס-) 8 עקנודנָאלב

 ,תֹוּבַהְבַהְצ תֹורְעֶׂש תַלֲעַּב ,הֶּבַהְבַהְצ
 .ןעודנָאלב = ןעדנָאלב
 אלמל ךירצש קָלֶח רֶיְנ 018מ8 (2/ ןע -) 8 קנַאלּב

 טעמע 06//. || :(ברה לשנ קֶרֶּב טצ12 1088 ;(םיטרפב

 .בּותָכ יִּתְלִּב ,קָלֶח
 ,תֶלֵכְּת ָעֵבָצ לָׁש 88ץ-0136} 8שט;6 00/. ענטיקנַאלב

 ץרוטשטולב -- 198 --

 לַע הֶאָׁשְרַה 081700 21820626 (2/ ן-) 84 טעקנַאלב
 ,(ונוצרכ ותוא אלמל ולבקמל תושוהש םותח ןוילג) קֶלָח ןֹויִקְנ

 .ץֵצֹונְתַה יִקֵרְבַה 90 םס טננג+, 8מומס 6. 4. ןעקנַאלב
 ,לֵמְלַּמִה ,דונ 90 רט828061, 1810010 0. 6 ןעקנָאלב
 ,רָנִח ט816 607 סָאלב

 ,הָהָּכ תֶלֵכְּת ןיֵעְּב ט81ס-טוגס 46/, יולב-סַאלב
 ,הָהַּכ בֹהְצ ן2816-ץ0110ױ 06}. לעג-םַאלב

 ,הָהַּכ קרקרי ע910-םעססמ 66. ןרג-סַאלב
 ,םיִנָּפ תַרְוִח ןט8100088, ןע8110/ 8 טַײקסַאלב
 ,הָהַּכ םֹדָא ן2816-166 06/. טױר-סַאלב
 ,תורָאָּפְתִה :תֹואָּמַר 0144 (400) (20 פ--) 84 ףָאלב

 ,רֵאָפְתִה ;הֶּמַר 90 ט1ט4/ ( 404 ש.  ןֿפָאלב
 ,הָּפְרִנ ,ריִהָמ אֹל ס1טג8} 06. עטַאװעֿפָאלב
 ,רָאָפְתִמ :יִאְּמַר םוט190ע (40) (2ז ס -) 5. רעפָאלב
 רֶצְבִמ םֹומָחַמ ,רֹוצָמ 2100:866 (עז. ם -) +. עדַאקָאלב

 ,ףלח א

 ,ףֹוח ֹוא רֶצְבִמ רֹנָמ 90 100,866 6. 6. ןרוקָאלב
 ,תֹואָר יִלְּב רטנפמסג9 866129: 600. יריִאֹר אֹלִּב

 תַליִלֲע 8186 8000881100 (2/. םילוּבלִּב) 8 לוּבלִּב

 ,הָנֲאֹּה ס8ש1} :אָוָׁש

 ט01004-806088910מ, 24060889108 017 8. םָד-לוּבלַּב

 ,םָּד תַּליִלֲע 110081 זמטנ'1
 ,תֹונאֹוּת ׁשֵּקַבְמ ס801116/ (קז םע --) +. קונלוּבלַּב
 0108 2681: 2240 80ט|} 81806- 606. ׂשֵפנְו בֵלְּב

 .-ע01צ

 ,דַבֹוא ,הָמֹוּת 8187 1089 661 ענדולב

 .רֶצָק ליִעְמ ס10086 (2/ 8 --) עוולב

 ,םַּד 1006 . טולב
 ביבאב ץסט?מ?ט}} טסעצ ץסטת9 ךלומ ןוא טולב --
 ,םימולע
 1289 זטתפ זת תופ 010064 טולב ןַײז ןוא טגול םָאד --
 ,ועבמב אוה ךכ
 00 26 8019-8084000, 26 ץ88- םולב םווח ןבָאה --
 ,תומח ריחמ היה 6

 1006 18 רעסַאװ ןוק טינ זוא טולב 206 --

 ,דימת םיברקתמ רשב יראש 421086/ 9םתמ ר1ט2961/

 ויִמָּדֶׁש ,םָּד רַטֲח ט10001688, 8201ע010 66/ םערָא-טולב

 ,םיִטָעּומ
 ,בֶר גֶרָה זמפ888016 (ןז. רעדעב --) + דָאב|טולב
 ,םֶדָל אֵמְָצ ט1ס049מ1180 06/. גיטשרָאדטולב
 ;םָּד ץֵצֹומ 210060-800261/ (2/ פ -) +. רעגיוזטולב

 ,ֹורֵבֲחַמ (ןוממ) םיִמָד איִצֹומ 6:601:4101161 (/70,)
 : ,םֶרֶּב לָאֹנִמ ט1006צ+ 86/. גוטולב

 ּוא ׁשיִא ץסט92?ט1 ץסנֿפסמ (16. | -) 5. טנגוי-טולב
 ,םיִמּולֲע ביִבָאַּב הָׁשֶא

 ,םָּד בּוז 90 1666 0 4 ןסולב
 ףעסק 0? 01006 (66 00 (ן}. פ -) . ןפָארטסשולב

 ,(הציבב) םָּד תֵּפִט 1600)

 .םָּד ץֶרֶּפ ןסנמסע886 (2/ ן--) 6 ץרוטשטולב



 עקשטולב

 .רָוְׁשִמ רֶמֶָצ םמטמ ץפעמ 84 עקשטולב
 .רְָׁשֶמ רֶמָצ לֶׁש 01 םץטמ ץפגימ 66/. ןעקשטולב
 ,ֹול תֶלֵכְּת ןּוגֶׁש ,לֹכֶּת טנג6 60/. יולב
 דַבְלִמ 2081008 :דךַא ,קב סמ1ש  ם161617 0600. זיולב

 8. || :הָּפְכִמ יִּתְלִּב ,םֹרָע 0896 06/ ע = רע --|| :הָו
 ,(בתכב) קָלֶח םֹוקָמ 0121

 ,טָעמ לֹחְּב טןטופמ 66/ ךוליולב
 ,הָלֵכְּת עַבָע ט1062688} 2146 6010ע 84 טַײקױלב
 םשוג:ס-890ת} 1818 18- (2/ רע -) =. ןַײטשיױלב

 ,תֶלֵכְּתַה ןֶבָא שוג1
 .ץיִצ ,חַרָּפ 110ױ0ס+ (2+ ןע -) 9 םולב

 .ץיִצְע 110ױ0ס1:-םס9 (2/ פעט -) םָאט|נעמולב
 הֶׂשֹוע 110ט06ע-4081069 (26 =) 8. רעכַאמנעמולב

 ,םיִחָרְּפ
 ,תיִבּורְּכ ס8ג111101061 6. טיורקנעמולב
 .ןעקשטוּלב ,עקשטוּפב = ןעקצולב ,עקצולב
 .-גג 8 רטמ1500/ 000. ׁשחַלְּב
 יפ לע םיק ,רָׁשֲא 90 00ת?1;מ ש 6. ןעװעטַאילב

 ,(קוחה
 הֶציֵחְמ ץ9ממ0160 80ע668 (2/ סע -) 8. ןַארטַאילב

 ,(א ץע תֹוחּול הָצֶּבְׁשְמ
 824016-0166 סננמ, סמנמ 1866 (2/ ס--) 4 עכַאילב

 ,אָקַּשַה קּוּדִח
 5.  קסַאילב

 ,רַהְו ,קֶרֶּב

 .רֵהְוַה .קֵרְבַה 80 06 טצושמו) 8מומּפ ש . ןעקסַאילב
 ,ןעוועקַאילב = ןרוקַאילב
 ,הָהַּד 0 1086 108 00101, 1880 0 4. ןעװעקַאילב

 ,הֹהָּכ
 ;ףֶסָּכ ֹוא בָהֶו תַּדְקִנ 8ע8מ216 (20 ס-) 8 עקשַאילב

 .ףֶסָּכ א בָהָו ליִתְּפ ם:016-מ:086 סע 81101-916864
 ,הָמְלצ םספע (ע1 ם =) 5. ענוולב
 ,תָרָפֹוע 1686 8. ַײלב
 0 עסנמפות, 26 1610 (ע. 2. ןבולבעג) 6. 4. ןבַײלב

 10 ןֹוטֹוקְמ לַע דֹומָע ֹוא בֶׁשֵי 00 898 ורֵתְוִה ,רָאָׁשִה

 .רֵמָּנִה סס 26 4601066 ;(העדכ) דֹמָע 6
 00 80146 טצ סתס'8 רטסע'0 טרָאװ םב ןבײלב --
 ,ורובדב דמע
 00 8ישססח  טנעה וד רעטנוא ןבצפב ,תושלח ןוא ןבַײלב --
 ,ףלעתה 16
 19 ם88 טססת 06- הפיסא רעד ַײב ןבולבעג זוא םע --
 ,הפטאב רמגנו הנמנ 01466 80 480 106691מ8

 ,תֶרָפֹוע-יִמ 1686-וט86ס1 (ק/סנימ.) 5. רעטַאװַײלב
 ,תֶרפֹוע-דיִׂש טטמ196 ןנ81מפ 8. םַײװַײלב
 וגמםיטסמפטנמ ץ!טצמ001 ( 2262. 6 בלַאז-טַײװַײלב

 ,תָרָפֹוע-תַהיִׁשְמ
 ,הָהַּכ 6וז 60) זוולב

 (ב תוהכ םיניע 410 8968 ןגיוא עווולב --

 טוגע800088) 1080/6 (2/ סע -)

 .ןצישֿפיל ייב (ב .ןצישֿפיל ייב (א

 ס'ילב -- 194 --

 רוח 0816 601 ךיולב

 .םֵּבַּכ .ןֵּבִלַה ,רֵּנַח 60 216808 0. 6. ןכוולב

 .םיִנָּפ תַרְוַח ןע8160688, ןנ2110 8 טַײקכוולב

 ,תֶרָפֹוע לָׁש 01 1680, 168060 060. ןעַײלב

 ,תֶרפֹוע-טַע 1686-002011 ;(הינמרנב) םיִניִניֵּפ הָרָׂשֲע לָׁש

 .עבמָאלפ = לרעַײלב

 ,ןעפצלב = רעדעֿפַײלב
 ,תֶרָפֹוע טַע 1680-062011 (2/. 8 --) ןעפיולב

 .ןעפַײלב = עקַײלב

 ,טוֿפַארג = ןייטשַײלב
 ,ןעפײלב = טֿפוטשַײלב
 ,הָטָלְחַה יִּלְּב ,--ס1פמסט9 עס801טס 666. אֹנְקסַמ ילְּב
 1146 גנפמ} 5. ע = ,רע - ן;רוע 1146 46/ דנולב

 ,תֶרְוֲע הָׁשֶא ,רּוָע ׁשיִא 01140 יטסזמפמ

 םננתהש שיא 8 800ט0808-/ רושוַאסַאּפ רעדנולב ַא --
 ,םלענ עסונ ,הינא ךותל
 ,םומאה יעמ 2116 ;יגפ/ 0860טזג עקשיוק עדנולב --

 ,ןֹוׁשְמִׁש-קֹוחְצ טננמ0-מפמפ-טוג1/ . טַײקעזדנולב

 ,ןֹווִעְּב טנומסוצ 66. טיוהרעדנולב
 ,ןֹורָנִע ט1: 0088 +. טַײקדנולב
 .-טטנגסט9 טסוט188 000. רֶדָנ יִלְּב
 טולמסוג9 טסט:28: 826 060 אֹנֹקסַמ יִלְבּו רֶדָנ יִלְּב

 . = טטעטמסג9 1680106
 ,עצנולב = ענולב
 .=- 000011088 606. קפס יֵלְּב
 0 טעתצ/ לשותותס =  ןצנולב ,ןעלצנולב

 .ץרָק !ץֵגְצַנ
 ,הֶביִבְל ן1800816) 31800840 (2/ 8 -) 8 עצנולב

 ,ןיִפּוּת
 .ןֶצִנ ,הָצְנ ט1ס8801מ (ע/ |--) = ץכעולב
 ,ץֶנָה ,הָצֵנ הָלֲעַה 90 1001, 210880ז0 0 4. ןעַילב

 יַחָּלְצַה סס 110ט118מ ;ַחֹרַּמ
 ,רֹוא קֵרְּב 1188 :קֶרֶּב ןופמלמומפ (ע?.| -) 5. ץ'ולב
 ןושסמומפ-ססת- (2 ס-) 5. רערוֿפּפָא-ץילב

 ,םעַרייֵלַּכ 614601

 .קָרְבַה 90 188 :קֹרָּב 0 1ו2מ?סמ 0 = ןצולב
 4283 0? 1/8מ6מת8 (2/ |-) 8 לארטשצולב

 יקְרְּבַה וק
 ,הָריֵקְמ .טֶּבִמ 1001 418006 (/.1 =) 5. קולב
 .רֹקָס ,טָּבַה 90 1001 818066 ש. ןקולב

 .קֶרָּב ,רַהֹז 8מומס, 8110009 8 שטשולב

 {ס 06 טע1809, 8מֹומס} 8100 2 2. ןעשטשילב

 .קֵרְּבַה ירֵהְזַה
 .קיינְבִמ ,ריִהְוִמ טנ8וג) 8מומומש 66/. גודנעשטשולב
 ,אנָקפַמ יִלְּב = 60. מ"לב
 .רֹדָנ יֵלְּב = 0. נילב

 .קמָס יִלּב == 0 סילב



 ץעלְּב

 ;הֶּיְרְכֶנ ןֹוׁשָלְּב גמ 8 1001 18: ידט6 6600. זעַלְּב

 .זאהָּיְרְכִנ הָלֶמ 8 ?01018:ג רטס1:6 (2/ | -) 5.||

 ;(םימ לש) הָעֹוּבֲעַבָא טט0016 (עז ְךע -) 5 לזעלב

 | ,(הסרומ) הָעֹוּבֲעַבָא 0118661

 ט. זי. ךוז --|| :לַּמ בֹׂשָנ 0 ט?סיא 8091 א יח ןעלזעלב
 | | יַעַּבְלַּב 60 יג ס 6

 910869 :ןֶשֶק הֶּלֶע 168069 (;? ךע -) 8 לטעלב

 לש דוחיב) ןֹויִׁשִר .נסנימנפ/ 6 ;אֵקְתַּפ ,םיִטְרַּכ

 .הָמיִתֲחַל קֶצָּב טט84ס1 ( ץסזי 860140:0) ז(םירמלמ

 ס21810018, ?גס84-0182  גנולש ןוא למעלב םָאד --

 ,הנקה יומכ
 ןֶטֶה הָלָע 168066 (2? ךעל -) 5 עלװ|עטעלב

 ובד רומשל וא גרֿב קוחל) הֶּלְנָע תֶכֶּתַמ תַּסִּפ טט88/גס1י

 .(ךוכחמ

 תֹומָרְּב 168?-8װ8/66 46/ גורעטעלב ,גיררעטעלב
 ,תֹובְכִׁשְמ בֶּכְרִמ 1800118006, 0?80218 ;םיִלָע

 10 טטנמ 906 ןס8טס8 04 8 טסס{ שש 6. ןרעטעלב

 .לַעְלַע .רָּפַס יִלָע ךֹפֶה
 8166 81669-16481, 11ת-ן1866 (27. { -) פ. ךעלב

 חפ יִלְּכ טפעומפ ונת :;לָוְרַּב חַּפ 81ג00?-עסת :חַּפ

 ,הִָּפָאַל לֶורַּ
 ,חַפ יֵלְּב ?וױט81ס 8. גרַאװכעלב

 2 810811 1006 03 010-1846 (27. ךֶע --) 4. לכעלב

 .הָּנַמְק חַּפ-תַביִתֲח

 יחַּפ .לָׁש 1מ806 03 11מ-ן)1896 66. ןכעלב

 ׁשֵרֶח ?1תנמהמ 11ת8זמופג (ע/. ס - ,--) 6 רעכעלב

 | ,חֶחָּפ ,םיִחֵּפ
 ְךּּתַהִל םִיַרָפְסִמ 18-5מ68:8 (2/. |--) 5. רעשכעלב

 ,םיִחַּפ
 ןת801629 (2/ ס--) ||; - 821881 קז םעלְּב

 .םיִנָּפ זַע זמּפת
 ,הַעְתַה 0 461066 ש. 6 ןעזדנעלב
 הֵּכַה 900 480916 !אּמַס ,רְוֵע 90 21186 2 64 ןרנעלב

 ,הֵעְתַה 6ס 661006 ;רֵהֹו יֵדָי לַע םיִרָוְנַמְב

 661810ת :;רַהֹז יֵרָי לע ןֹורָּנִע 9091 5. שננעדנעלב

 ,םִיַניֵט תַזיִחֶא 600ס1108 :הָיָטְתַה

 06 09 106 ;--2818/ (קאמש 0/ 11000) הוי. קלִּב

 .קָלָּב רֶרֵמ טטססוש 86091008 03 100 1.םיש

 00 םוטס 8 ץסע8סמ 218 קלב ןצעמוא טומ ןענרעל --

 ,שיא רמֵי 6880
 .- סטקגס10180108119 060. היקנ ןֹוׁשָלְּב
 .י- טצ פתוועתז8818 רוהנ יִגַס ּוׁשְלִּב

 .קמָס יִלָּב = קפָס יּתלַּב
 .--5660:1 זמ סטז 695, 80סמ 66. ֹוניֵמִיְּב הרָהְמִּב

 ןוֿפ ת"ר ַא רַאֿפ ןעמונעגנָא ךילנייועג טרעװו ז'עלב (א

 ,(רעקלעֿפ עדמערֿפ ןוֿפ ךַארפש רעד ןיא) םירז םימע ןושלב

 סע ןביירש םישרפמ עטלא יד סָאװ גידנקוק טינ ,ןעקנעד ערעדנא

 א ןדייר יזעל .רבעה ןוֿפ זיא טרָאװ סָאד זא ,תיר א יװ

 .ןושל ןדמערֿפ

 םינוקְז"ּ

.-- 0888 

 .--18102110081/7 006 ריִזָמִּב
 .- דט19מ 10ע01004688 0600. הֹליחְמִּב

 .- טו? +ג11 10:981662088 000. הֹרומְנ הֹליחְמִּב

 ;- סג 18 10181ט60088) 006 ֹודֹובְּכ תליחְמִּב

 .--יט1 פג 606 1:680609 10 םוזב

 .-1ת ?םסט0ל) {ג 10124 600. הֹבֶׂשֹחַמַּב

 ,אֵליֵמְמ == אֹליִמְּב

 גם 16 ?ט|| 8686 01 6 חֹלֶמַה ןבומ אֹולמַּב

 . = טטס40

 .- 800818011028117 600 תֹוׂשְמַמְּב

 י"יֵנְפִּב גמ 986 ץנס08006 0? 606. דֹמְעַמְּב

 "טחןפג תםוצ ס01010204106298,/ 406 ויתֹווצִמְּב

 !םָּסְבִמ 10684108060, ומפצ

 .--1ג 8 1806 606. םֹוקֹמְּב

 8.|;תַהַּת , = 1ג ןנ1806 01, 18866860 עוסק. םֹוקְמִּב

 יָנֹוְּּפ םֹוקְמ אָלַמְמ פט 0816

 ומ 8 ץ1806 רטוגסעס 1גסעס ;ק/;= ׂשיִא ןיִאָׂש םוקָמִּב

 .-18 תס זמפמ

 שיֿפ ַא ךיוא גנורעה ַא זוא שיא ןיאש םוקמב (קליסיט.) --

 ומ ?םס 1800 04 986 128 186 4

 שיא םג דבכנ שיא ןיאש םוקמב 60016 216 1008

 ,בשהי דבכנל הלקנ

 .=1ת 686 60ט186 01 606. ְךֶׁשֶמִּב

 ,-88 2 םוו0 28 2 ךץנס8סת?/ 218018 060. תנָּתַמְּב

 ,םָּנִח

 .-8סמ (2/. םיִנָּב) 8. ןֵּב

 !ריקי ןב 8 1106 161100 ! !ןב רערעַײט ַא (0,) --

 י- 80 04 108, 1001:981 (עז. םדָאייִנְּב 5. םדָא-ןֵּב

 .--1מ 1819מ, םסתס8פ 466. תֹונְמאָנְּב

 ,בֶבֹוׁש ןֵּב רטפתלסת 80 (7. סע .-) 8. קָאנָּב

 .-9 זמּהמ ?0/?} ץספנ8 014  םיעָּברַא-ְֵּב

 .- טצ ץעסעמס8} 000. הֹאֹובְנַּב
 ?100606 };  - 2008610406 (7. תיֵּב-יִנְּב) 5. תיֵּב-ְןֵּב

 ,תִיַּבַה לֶא אֹובָל ליִגְרֶה דיִדָי ט181901 0? 8 06

 ,העוקְּפ-ןֶּב = העוקְּב-ןֵּב
 "80 04 486 00ש6- (2ז תיֹרְּב-יִנְּבב 8. תירְּב-ןֵּב

 .יָרּוהְי , -- תּפמו,* 2 .) סק
 00800689 04 (2/. םיִלֹודְנ-יַנְּב 8. םילֹודְג-ןּב

 .שַחּיַה יֵלֹודְּנִמ ׁשיִא , -- סמומסמ ןכסס1ס, 8180

 06 טסעמ 04 001004 (עז ם--) 5 הדנה-ּב

 .-ףטנומפי מ18 8'1000116 טסס08

 .- מס 8סמ 01 8 8001 (ע/. בֵרַה-יִנְּב) 8. - בַרֵה-ְןֵּב

 .תֹודֹוא ,- ס080סנ2120/ קעיסק. עֶגֹונֹּב

 נוזַהַמ דֶחֶא סםס0 04 2 ץפג . גוו-ֶּב

 ,הָׂשִאָל לַעַּב תֹויְחַל ןֶפְְמֶׁש יִמ ,  = גט

 8 סם 'סעמ ותם 180 18/מסנ'8 014  םיִנקְז-ןֵּב

 .י- 840, 986 ץסטמ02080 802 |

0624 



 ןירֹוחדזִג

 .-1ע06 זמפמ (עז ןירֹוח-יִנְּב) 8. ןירוח-ןֵּב
 .-006 טסעמ 0? 8 4004 18זמו|צ 5. םיבֹוט-ןָּב

 4406 808 01 זמסמ,2 10010813 סטס/  םֶדָא-יִנְּב

1001 !88011110141 86} 

 ,תֹורָּפַּכַה
 00 1004 20 80106- םדא-ינב ןוא ןָאה ַא וו ןקוק --

 ?םומק רשע10900ת4 רט1נפגסט? ט066/898201ת0 6

 ,ןבה ילב בותכ רבדב טבה

 ,הָחָּפְׁשִמ ,- 100860016 5. 2/. תיֵּביינְּב
 ,תּוניִתְמִּב םגנ141ש 801017  6060. אֹתֹוחיִנְּב
 .-םת 0ת|7 80ת (2/. םידיחי-םינָּב) 8. דיחָי-ןֶּב
 ;דיִחָי ןֵּב לֶׁש 0+ םמ סמ!ץ 8סת 00/. ׂשודיחְי-ןָּב

 יָנֹועְנֶׁש ס8)ע10108 ;נּונֲע יְּדַר 9606
 .יָמּוּמִנ ןע01106 66/.||; = טס110617 606 גוד - ,סומינּב

 "ססנעטװק?7}6/8 10180016- 5. 2/. םיִתיִחְׁשִמ םיִנָּב
 ,םיִעָר םיִנָּב יטסג8 6016168

 .- 1000811068 5. 2. םיִעְמ-יִנְּב
 "ןגס 8סתפ 04 140808/ 206008 5. 21. הֵׂשֹמ-יִנְּב
 8טמק0800 90 1ת88010 986 16810 4 4
 םיִדּוהְיַה 986 1686002/ ע1}ןטסע ם2נממהלץסת
 ,(הדנאה יפ לע ןֹויְטַּבְמַמ רַהְנִל רֶבֵעֵמ םיִבָׁשּויַה

 .= טט1141ת8 םֿפעטס?טס (2/7. םיִניִנְּב) . ןיִנָּב
 עס8048 01 1100 80820128) 5. 2 היִלֲע-יִנְּב
8 6116 -, 

 .דָמחָנ ןֵּב י - 68:1140 8סת . רֹיִקֵי ןֵּב
 , = 181861106, 166 (20 לארשייינּב) 5. לארשִי-ןּב

 ,יָדּוהְי
 "סגס 60246:0066 10 6680, 0תס 5 תֹוָמְרְוִּב

 .ןֶּכֶסֶמ הָלֹוח 18481ו7 1

 .--ץצנתסס (עז. םיִכָלְמיינְּב) 5. ךלָמ-ְֶּ
 0048108016 ;תֹואיִצְמִּב ןם 6418060066 000 אֹצֹמְנְּב

 .גיֲִהְל רׁשְפֶאָׁ
 "8סת 04 8088, 2ש81101008 זמפת, 5. חנְַּב

 ,ןֶצְמַק תג180ע

 .-.דט19ג 8 10112016 600. םָנְּב
 .= 8 160611008 802 . הֹרֹומו ררוס ןֵּב
 סתס ױסיפגצ 03 106 דטס116 10 . אֶּבַה םֹלֹוע ןֵּב

6 +, 
 8גפטס1צ , 21688881017) םעם- 006 גוד - ,תֹומיענָּב

 ,םַעֹנְּב ו = 601ט7}1
 . - 161100-?סוטתאנגפת (2/. ריעייִנְּב) 9. ריעדְןֵּב
 ?יג19 1006 ות 106 יטסצנמ (2/. ס -) 8. חעוקַּפ-ְןֶּב

821181 81809816:60 8 01=. 

 טצ 68/108 2014 01 תמ 001666 466. ן'פח תטיקנָּב

(/4 /:9 "800660 60)--. 

 טצ ?84גתש 010 01 4 2001 000 רֹפֵס תטיִקנְּב

(44 /01 8066 60) *=. 

 8 זמהת 807סתֹוצ ץס8ע8 010, 8סע- פ. םיִעֹבְׂשִדְוַּב
989:6027120 = . 

 .- ות 06 0168/מ, 89 8 01681מ 600. תֹחַא המיִשנְּב

 רדֵמְּב םיִרְמֹואָׁש םיִקּומְּ

 עסָאנועֿב -- 196 --

 .--ישופג 8 1088 000 'הֹקיִׁשנִּב
 טקשב תומ 90 416 08!זמ|ש הקישנב ןברַאטש --
 ,החונמבו

 .=-168:466 זמפת, 802018/ פ, הרֹוּת-ְַּב
 .- 0611-0166 זמהמ 5 תֹוברַּת"ןֵּב

 טט190ג 8 01?611601 00ט01סמ- 606. תֹופְי םינּפ רֹבֵסְּב
 .=8006} 626611ט1!+

 ,לֹּכַהיְּדַסְּב 600. יה"סב

 .רָתֵמ רַבָדְּכ 88 2 8006 !רָתֵּסַּב טססעס+1ז 6606. דֹוסְּב
 ץסיע 86016017 060. תודֹוס-דֹוסְּב ,תודוס-ידֹוסְּב

 ,דאָמ רֶּתְמִנ
 .=ומ 811, 811 1018 660 לֹּכַהיִרַמְּ
 ,ןאֹצַה לֹוק 01689 09 8מססק 40 'עב
 ,גַעָל תַאיִרְק 6018708010ת 03 ?תטת? 706 ?עב
 ןעניֿפעג ןעמ טעװ ץעזוצ םעד טימ רעטרעוו ךַשַמ 226/ -עב

 ,-ַאב טימ גנודניברַאֿפ ןיא
 .ןְמֶק לֹוּפ 810811 טספמ (2/ ךע -) לבעב
 ,םִיַבָרְמ 60912118, 2000018) 298 5 2/. סעכעבעב

 ,הָּטִמ יִריִׁשְכִמ 0644100: :םיִצּוטְרַמְס 288 }  םִיַעְמ
 ,םֶנְמַנ 9ס ןתטמסנ, 2802016  ת. ןעבעב

 .עקטעב = עקבעב
 ,בֹורְקִּב ,-- 800 600. אֹלְנעַּב

 8עסס81ו} 826 29 8 2081 600. בירק ןִמֹובּו אֹלְנעַּב
 ,דֹאְמ בֹורָק ןֵמְזִּב ?1נס, ץסניק 8004

 ,ײדָאב = ַײדעב

 {סע 211 ?מס יט6819ג 2 אֹמֹלֲעְד - ,ןֹוד לָּכ דַעְּב
 .= 03 986 לס4

 .ןֶלַּב ,ץֶחֶרֶמ תיֵּב לַעַּב ט89-1:66מסי (21. ס .-) +. רעדעב
 ןט89-1:66קסנ'8 רא116 (2/. ס --) 5 עקרעדעב

 ,תיִנָלַּב 101816 2840-166מס1 ;ןֶלַּבַה

 .תיֵּבַה לעַּב = 4900. ב"העב
 ,םיּבַרָה וניֵתֹונֹוועַּב = 620. ר"הועב
 0008086 04 סטצ זמבמש 600 םיּבַרְה וניִתונֹוועַּב

818 -. 
 ,ץמָח-רועיָּב = ץ'מֲח-רועַּב
 80281001688 רטסנמפמ (2/? ס--) +. עצינשובזעב

 ,הָפּוצִח ,תֶׁשֹּב תַעַדֹוי אל
 עדי אל 848101088 זמהת (2/ סע -) פ.קינשובזעב

 ,ףּוצָח ,תֶׁשֹּב

 ,הָרָקֲע 601101688 וטסזמּפמ (קז ס -) +. עצינטעידזעב
 .רֶקָע 021101088 זתפמ (2/? סע -) . קונטעידזעב

 זַחּור"הֲעֹר ,לֵצֲע 1019 (עת סע-) קונלעידזעב
 .קיִר ,זֵחֹוּפ 1:88081, 1006

 .םָׁשַה תֹרזֲעְּב == 600. ה"ועב
 יעצונשובועב = עצַינטּפרַחזעב

 ,קונשובזעב = קונטּפרַחזעב

 ,רָדֵמדיִא 6180946ע (21. | -) 5 רַאלזעב
 ,דָדיּבְתִמ .ןגסעצמ19 (עז. סע =) 6. קונדַאלזעב
 ,לֵקְׁשִמ-הֵנָה 89601ש81:6 (2/ ס -) . ןעמזעב

 .ףַא םּורֲח 20861688 60). עטָאנזעב



 םעזעב

 ;דָּבְכַמ ,אַמֲאְמַמ טס8סומ, טצססזמ (עז. רע --) + םעזעב

 .(טיבשד אבכוכ לשנ בָנְו 4841 (0/ 0 6016/)

 0 ץטס ט19מ 2 םעססנג (6מ 6 20/2) . 6. ןעמעזעב
 (ץחרמ תיבב) אֵמֲאְמַמְּב ףֵׁשְפַׁש

 יִלְּב טס10גסט9 8 ן8880016 60/  ענטרָאפסַאפזעב
 ,הָעיִסְנ תַדּוטְת

 זַהֵמֹוּב 8846 ;גָאֹוד ּונָניֵאָׁש ס8161088 66/. ענשטעפזעב
 ,הָחֶמִּב 8810 !הָנָאְר-אֹל 08916880088 +. טַײק -- ||

 טצ ?גס תסומ 0? 186 סע6- 0006. אֹרֹוּבַה תֹדזֲַעְּב
80 = , 

 .= טֶצ 686 םסוק 0? 6406 060 םֶׂשַה תֹדֹזֲעַּב
 סס64 (0/ 8 (0600) ּוהָּטִמ 064 (2/ ן-) 3. טעב

 ,רֶהָנ טקרק (קישטשזי)
 .(תותסכו םירכ) הָּטִמ יֵריִׁשְכַמ 06461מ8 + טנַאװעגטעב

 ,הָכיִמְׂש ,הָמְכִמ ט18מ866 (4/. פ -) 8. עקעד-טעב
 ,הָּמִמְל םיִנָבְל ט04-ןומסמ +. שעוו"סעב

 טֶרֶע .הֶּנַמְ הֶּמִמ 8181 266 (2? ךע -) ,. !לטעב
 .ןֶטה

 .פ רעל טעב == ;םיִהָתִּפַה לַע הֶּלֵאְׁש 0848 8. ?לטעב

 ט:ס86 03 זמס01019ע סי סגםנופע 5. טיורב-לטעב

 | ,רָמָח םֶחָל
 ,םיִחָתִּמַה לַע רֹוָח ,(תוגדע ׁשֵּקַּב 0 68 4 6. ח. ןעלטעב

 אתובדנ ׁשֵּקַבְמ טס288/ (21 ס- ,=) 4 רעלטעב
 ,לָּד ,יִנָע ץסס+ ןמאמ !םיִחָתִּפַה לֵע רֵזֹוח

 טסטס1פיק ! םיִחָתִּפַה לַע הֶרְזֲח 0089 6. ַײרעלטעב
 ,תּולַּד ,תּויָנֲע
 6110016 טס889נ ט68- (עז ךע -) 5 לרעלטעב

 ,םיִחָתּפַה לַע םיִרָזֹוח לָׁש ןּוגנ 8'081 ?ט6

 טס 060, 164ט0680 (2. 2. ןסעבעג) ט סם. !ןסעב
 ;(החמשלנ ןֵמזַה .אֹרֵה 40 1תצנסס :לֹאָש ,ׁשֵּקַּב קעפצ
 סס םס זסףסטו- :ןֵּנַהְתִה 0 268, ץעפצ ש. 2. ךיז -|
 ,שּורָד היָה 64, 06 4

 00 1תט16 10 2 606060/מ9: הנותה ַא ףיוא ןטעב --
 ,הנותחל ארק

 4611 6.,ץצםצ (07' ע16886)ךייא טעב ךיא ,רימ טגָאז--
 ,יל אנ ודינת
 .קפקּפ 10 טס 16110481 ןטעב ןזָאל ךיז (24---

 8 890 18 260066 2016 עמַאל ַא ךוז טעב ָאד --
 ,תילממ השורד הפ

 זמס ןן88- ןענשרד םִוא לָאז עמ ךוז טעב קוספ רעד --

 ךירצ ארקמה 8846 1600ט1168 םת 109610:648110ת

 ,ינשרד רמוא ארקמה ,שרדל

 0 טממס}- ;(הטמא ַעֵצַה 90 עג6:/8 (6/6 260) *ןטעב
 ,(תיב ילכ) דָּפַר ,דֹבָר 8461

 1מ?סוי- !ׁשֵּקַּכְמ 8011019009ע (22 ס- !-) + רעטעב

 זח0850220/ 1ם- ;(שיא דעג) לֵּדַּתְׁשִמ ,ץיִלָמ 608801

 אֵרֹוק ַתיִלָׁש טגתש 900 2 10600108 01 0806

 | ,הָדּועְסִל ֹוא הָנּותֲחַל
 זש 6 26 זנוא רַאֿפ ןַײז רע לָאז רעטעב רעמוג ַא --

 עט .הואנדלעּב -- 197 --

 8 2000 1096106880/ 10 ט58 (0/ 6 (606

 ,(רטפנ לע) ונדעב היהי בוט ץילמ { 0680
 טס4- ;תֹותָסְבּו םיִרָכ יּוּמִצְל גָרָא 266410/ . נַײצטעב
 תֹועְצַמ ,םיִּדַבְרַמ 0109268, 8068 2260 8

 ,(הטמל)

 ,הָּיְרטִּפ ,הֶהֵמְּכ זמטּפמניססזמ (2/ פ--) 6 עקטעב
 40 ןהמססע ;(ןאצכ) הֹעָנ 40 01626 שת. ןעשטעב

 1 תהצס 8664 19 טומ זמצ 2// יִתֹיאָר יניֵעַּב
 . = סצס8

 .--זמהות|צ 800808211811} 0006. רֹקיעְּב

 202468 226 ות ט8ת? 2/ע- לֹּכ רֹסֹוחְבּו םֹוריִעְּב
 01 סטסץצ9מ1ת0, ןת 2 068010006 00201110
 ,רֹומֲחַנְבּו יִנֹעָּב

 ,(האכה וא הליפג לוק) !לוצ ?םטצמק! 46. ךעב
 .עטבוב = עטכעב

 .םֹוּכ סטמ (2/ ס -) 8. רעכעב
 .לֶפֶּכ .טמה 1018, 80ט01ס (עז |=) + לעב
 סתס רט/גס 1148 1086 80- (2/6 פ--) הדיבא-לעַּב

 .--1זמסטמומשי 41

 סתס תהשותש 8( תונמוא-ילעַּב) 4. תונמוא-לעַּב
 .- טע01688100 0 6

 סתס ױטנגס 18 (2/ תֹויַרחַא-ילעַּב) 4 תויַרחַא-לעַּב
 .יַאָרֲחַא 1686

 וםמ- (2/ תֹויְנַמֹכַא-ילעַּב .ס -) 8. היִנֵסֹכַא-לעַּב
/66606 = , 

 ,רעמעלַאּב = ריִמָא-לעַּב
 .--זמ81:166 תמת (2/ םיִׂשָנ-ילעַּב) ?. הׁשֶא-לעַּב

 ע018016 0 (4/. םיִחֹטְּב-םיִלעַּב  חֹוטְּב-לעַּב
 .ןָמָאָנ ׁשיִא ,ַחּוטָּב ׁשיִא ?עטפפשסע9גםש ץסנפסמ

 סתס רטגס 261168 (21 ןֹוחָטִּב-ילעַּב) . ןֹוחְטִּב-לעַּב
 ,םיִהלֲאַּב ֹונֹוחְמִּב םֶּׂשַה ׁשיִא סע (4

 ,םָאּבעלַאב = תיֵּב-לעַּב
 ,טטמָאּבעלַאּב = עטתיּב-לעּב

 סתס טט110 18 1061 (27? יִכָּב-ילעַּב) 9 יִכְּב-לעַּב
 חֹונ ׁשיִא ,-400 46 רטססמ0} טט06061, וטמנמסע
 ,תֹוּכְבִל

 {הסמסע 01 2 621140 40 26 (27? |-) 4 תיִרְּב-לעַּב

 . =- 01סטע64

 סתס יש'גס טניותש8 (םז. תֹורוׁשְּב-ילעַּב) ;. הרושְּב-לעַּב
 ,הָרֹוׂשְּב ׁשיִא 1018

 189 0 ס00:ע31629 (2/. רשָּב-ילעַּב 4. רשָּכילעַּב
 ,רָׂשָב איִרָּב ׁשיִא זמתמ

 ,מַײקשוטַאבעלַאב = טַײקשיּתַּב-לעַּב

 .ןעוועטַאבעלַאב = ןעוועּעַּב-לעַּב
 קעסט4 זמתמ, (2? הואַנ-יִלעַּב ,ס -) . הואַנ-לעַּב

 ,הָאָנ םהטפימפש ןסנ80

 עזסט0 סא (2/ ס-) 8 עצינ - ,עט!הואַג-לעַּב

 .הָאָנ םהטעימז/ רטסתנהמ



 קונהואג-לעַּנ

 ץעס8 0 םפטשמוצ (20 סע -) 8 קֹונחואַנ-לעַּב
 ,הואָנ-לעַּב =!הֶָאְו תנּתמ

 (ע אמוונ-ילעַּבב 5. אמווג-לעַּב
 ,גיָלְפַמ ,םָּזנְמ

 607ע/ט1600 זמ2ת (2/. םיפוג-ילעַּב) 5 ףונ-לעַּב

 ?םטסנת- :תֹועַקְרַק לַעַּב 18460-00006/ :!איִרָּב םֶדָא
 .ַחָזְרַמ תיֵּב לַעַּב 1666

 08ס ץסנעמסמ ומ (2/ םיִרְבְד-ילעַּב) 8. רבָד-לעַּב
 סעץעסת6מ9, ק181- :ֹוּב םיִרְּבַדְמִׁש ׁשיִאָה ףט68910

 ,ןֶמָּׂשַה 8818 :;(ןיד תיבכנ ַעֵבֹוּת 1

 סמס טמס 288 (// םינְרְּבַד-ילעַּנ) . ןֹרְּבַר-לעַּב
 ןֹורׁשִּכַה ֹול ׁשֵּיָׁש ׁשיִא 1ג0 10 03 ?םס סט 0816

 .ןרְּבִ .רַּבְַל
 ט0 !םו| :הַמְּלַה .הֵּכַה 00 0689 (//) ש. 6 ןרבִד-לעַּב

 .תַמָה ,גֹרָה

 ןפעפ} 90 2 }80- (/. םיניד-ילעַּב) 4. ןיד-לעּב
 ,ַעָבֹוּת ,םיִרָבְּד לַעַּב ! -- ןס18100111 ; -.8ט6

 1ת:10606181 ץסנ- (0/ תֹועַד-ילעַּב 5 הֹעַד-לעַּב
 ׁשיִא זגפמ 01 1?ןזזמ סץנמ1סת !ףיִּקַּת םֶדָא , -- 8011
 .ֹוּתְעַדְּב לֵמֹועָה

 סיץפנמנמהוופג (2/. קודקד-ילעַּב) 5 קודקָד-לעַּג

 .קָדָקַדְמ
 זםפת 09 (ע/ ץ'רָא-ךרֶד-ילעַּכ) 8. ץ'רֶא-ךרֶר-לעַּב

 ,םּמֶנְמ ׁשיִא תמפממסעֿפ; ס1711 ץסע8סמ
 .ןשְרַד = רעשִרַד - ,ןשֶרַד|-לעַּב
 ,קונעזָאה-לעַּב = עזָאה-לעַּב
 גחממט4609 רטסנמפמ (26 פ-) 8 עצונעזָאה-לעַּב

 ,הָפּוצֲח
 .ףֹוצָח ונממט8009 גמפמ (2/.םע -) .קונעזָאה-לעַּב
 ,םָאבעלַאב = תיִּבַה-לעַּב
 ,עטסָאבעלַאב = עטתיּבה-לעַּב
 ,5םעבעלַאב = לתיֵּבַה-לעַּב

 ,םפק = ,טומַאבעלַאב =טַײק -- ,שיּתַּבה-לעַּב

 .ןעוועטַאבעלַאב = ןעועּתַּבַה-לעַּב
 ,ףוג-לעּב = ףונַה-לעַּג
 סת6 טמס 18 (/ תֹואָצֹוה-ילעַּב) 9. האָצֹוה-לעַּב

 תלכלכל) הָּבְרַה איִצֹוּמָׁש ׁשיִא 80 8 םדסםו סגמסס6

6800018001 

 ,(ותיב

 1מסתסץ-16806/ (2/. תֹואְולַה-יֵלעַּב) : האולה-לעַּב

 .ףָסָכ הָוְלַמ
 {68009, ןס- 2. תֹואָצְמַה-ילעַּב) 5. האָצְמַה-לעַּב

 ,ץ5 סע

 ,הֹלגֲע-לעַּב = הֹלְנֲעה-לעַּב
 ,עצונ= .עזָאה-לעַּפ = קונ = ,עצונ -  ,עועהילעַּב

 ,קונ =
 ל6ס '10880/18908) 980 20- 8. 24 תופסוּתַה-ילעַּב

 ,! 980/8-=,  01 תופסות
 0ת6 םהסומש 8 26- (2/. ןורָּכְז-ילעַּב) . ןורָּכְז-לעַּב

 ,רָּמַׁשְמ ןֹורָּכִו ֹול ׁשֵּיִׁש יִמ 9600176 106100

 .= 46ט601 (2/. תובוח-ילעּב) 2 בֹוח-לעַּ

 אֹומ-לעַּב -- 198 --

 ייֵה רֶבָּד ןוטותפ 06122 (2/ םייַח-ילעֶּב) = יִח-לעַּב
 : ,םיִּיַח-לַעַּב

 םֵׁשָא ׁשיִא םוגוופש תסע80מ (2/ ס-) 8. בייַח-לעַּב
 .רָבְדִּב

 ,-.ףעספגמסע (ע/. תֹומֹולֲח-ילעַּבב 4. תֹומֹולֲח-לעַּב
 ,הָיְזִח לַעַּב :תֹומֹולֲה טֵלֹוח

 זיסס1:0תסי  פ119מ- (ע/. ןֹוּבְׂשֶח-ילעַּב) ןונׁשֶח-לעַּב
 ,ןֹוּבְׁשֶחַה תַמְכֶחְּב ריִחָמ מס410184

 1890 01 686 (2/. הנותַח-ילעַּב) 5. הנותח-לעַּב
 יִבֲא וא הֶּלַּכַה יִבֲא 01106 סע 03 906 טע100800זמ

 ןָהָחֶה
 183-1211067 (2/. עסקַאט-ילעַּב וס -) 4 עטקַאטײלעַּב

 ,םֶכָּמַה רֵכֹוח
 ֶׂשֹוע טס0618610 ./1(  תובוש-ילעַּב) 8. הבֹוש-לעַּב

 ,דָסָח לֵמֹוּג ,בֹומ
 ,דָסָח תֶלֶמֹוּג טס061200088 (2. ס = )8 עצינהבוט-לעַּב
 .טײק = ,שוטַאבעלַאב =טַײק -- ,ׂשיּתַב-ילעַּב
 ,86 4009018 01 106 '811006 8. 27. דומלַּתַה-ילעַּב

 ,דּומְלַּתַה יִמָכַח
 .ץעֹוי 88שו8סע (2/. םיצעֹוי-םילעַּב) . ץיִעֹוי-לעַּב
 זתהת 01 ןט8006 (20 רשוי-ילעַּב) 5. רשוי-לעַּב

 .ןָרׁשִנ ,רֶׁשָי ׁשיִא
 8 זמפת 01 00ת- (2? תלוכי-ילעַּב) 5. תלוכי-לעַּב
 ,ריִמָא ׁשיִא 81661:8016 18

 הָנָּתְׁשַהַה יִלְּכ טצותפעק 018808 5. 2/. םיִמ-יֵלעַּב
 ,הָדָלֹודַה יִּלְּכ 8:6010818 ;(יחב)

 סתס יאס 18 2(  םירוסייילעַּב) . םירוטִי-לעַּב
 ,תֹובֹואְכַמ ׁשיִא , - 8ג1107109 ץפת

 ,הָרֹוק םספזמ (2/. סע =) 8 קילעב
 זמהמ 04 םונסמתומ, (20 הֹוּכילעַּב) . הֹוּכילעַּב

 ,רֹוּבִג ּוהָרּובְנ ׁשיִא 8טע0מ 104
 טתק1ל8118, רטס819צ (1/. םיכ-ילעַּב) . םיּכ-לעַּב

 ,דיִמָא ׁשיִא ,ןֹוד לעַּב , =- עגפוג

 .ןמעַּב = ןסעַּכ-לעַּב
 8881087 8'000 10111, 600 ךחָרָּכ-לַעַּב ,וחרָּכ-לַעְּב
6 = . 

 עדי 1ות8ט186 (47. תונֹושְל-ילעַּב . ןֹוׁשָל-לעַּב
 ,תֹונֹוׁשְל

 זדסטניפ- (41. שרֹוק-ןוׁשָל-ילעַּב) 5. שדֹוק-ןוׁשָל-לעַּב
 ,תיִרְבָעָה ןֹוׁשָּלַה ַעֵדֹוי 180, 1160עסױ0 808018/

 ,םָּתִמ ,לֶלְּכ ְךֶרָדְּב ,-- ומ 8:6261:1 600. אמלעל
 .ןיִמֲאַמ טס11ס0סע (ע םינימאַמ-ילעַּב) . ןיִמאַמ-לעּב

 8 םוטמס1:8910008 116ש61/  ןימאמלעב רעשנרַאנ ַא --

 ,היוה לעב 2 1802410, 8 01006 :םילבהב ןימאמ

 0011609019, (2. םיִהיִגַמ-ילעַּב ,ס -) 8 הינמ-לעַּב

 ,(םופד תיבכנ ַּהיִנַמ ןסע001-1686061

 ה:תצמנמתזנגמ (27 םיקְדקַדְמ-ילעַּב) 8. קדקדְמ-לעַּב

 ,ןוׁשָלַה קּודְקָדְב יִקְּב
 טגפומצ גמ (2/. חֹומ-ילעַּב) 8. חֹומ-לעַּב

 .לֵבְׂש



 םומ- ;עַּב

 .-סצועע1ס (;?. םימומ-ילעַּב) 5. םומ-לעּב
 ס8ל01: 03110181120 (41. ףסומ-ילעַּב) 8. ףסומ-לעַּב
 80 186 48606011010221 86:6100 סתמ 8

 ,ףֶסּומ תַּלְפִּת ּלַּפְתִּמַה ןֶוַה 806 110116898
 1מ11:401ס-דטסנטסני} (21. םיתְפֹומ-ילעַּב) +. תפֹומ-לעַּב

 ,םיִתְפֹומ הָׂשֹוע 12 לטסח60
 ,לומ רַּב = לֹזַמ-לעַּב
 .רֵּבַהְמ םטפגסע (עז. םיִרְּבַחְמ-ילעַּב) . רֹּבַחְמ-לעַּב
 ןםסנוס2 04 (ןז תֹקֹולחַמ-ילעַּב . תקֹולחַמ-לעַּב

 ,םיִנָדְמ רֵרֹועֶמ ןטפ618, 1186
 לַעַּב 181מ1:6/ (2/. תֹובְשְחַמ-ילעַּב) 5  תֹובָׁשְחַמ-לעַּב

 | ,ןֹוְנַה לעּב ,ּויִע
 ,לפוטִמ = לפוטְמ-לעַּב
 טסנזזחהת (ע/. הֹכאָלְמ-ילעַּב ,ס .-) 5. הֹכאָלְמ-לעַּב

 .ןֶמּוא 2110138ת, 106088ת10 !לֵעֹוּפ

 01 ;לֵָעֹוּפ לָׁש 01 8 רלטסנוגמהמ 646/ ׁשהכאָלְמ-לעַּב

 ,ןֶמּוא ְּךֶרֶדְּכ לשסנ1:08111:6 ;םיִנָמּוא לָׁש 8
 ,יִתּונָמּוא

 ׁשיִא רטפע1109 (27 המָחְלִמ-ילעַּב) 8. המָחְלִמ-לעַּב
 ,אֵבָצ ׁשיִא ,לָּיַה 8016161 ;הָמָחְלִמ

 סת0 יקגס 88 זמט- (21 םיִנְנַנְמ-יֵלעַּב) =. ןגַנְמ-לעַּב
 .רֵּמַוְל ַעֵדֹוי ,ןּגִנל ַעֵדֹוי 81081 8

 ,יאָנְִּב ,תֶנֶמ לַע סג 6006110ת 466. תַנְמ לַעְּב
 ;הָּונֲע 46110896 דשסנמפת (21 ס -) = עֹצונופְמ-לעַּב

 ,תיִנֲהִיַּד 18801010ו8 דטסנמפת

 80110846 זמהמ (21 םיִקָנופמ-ילעַּב) +. קנופְמ-לעַּב
 .ןְהָיַד 1886101008 זמםם :נּונָע ,םיִנְמְסֶא ,קָּנֶפְמ

 0086נטס1 04 1'ס- (/ תווָצְמ-ילעַּב) 8. תוָצְמ-לעַּב

 םטס6180004 ּ!הָוְצִמ רַמֹוׁש ן1210סג8 8
 | ,דֶסֶח הֶׂשֹוע

 הֶׁשֵא 00092091088 (20 8 -) . עצונטהָוֶצִמ-לעַּב
 ,דָמָח הֶׂשֹוע

 הָׂשֹע ט60618000ע (21 סע -) +. קֹונטהִוְצִמ-לעַּב
 ,הוָצִמ-לעַּב = ;דֶמָה

 0ת6 טםס 21- (27 םיחילְצַמ-ילעַּב) 6. חילְצַמ-לעַּב
 ,ריִמָּת ַחיִלְצַמ ׁשיִא טט8ק8 םטס08

 ,ארְציִמ-רַּב = אֹרְציִמ-לעַּב

 ס80081181, (2/. םילָּבּוקְמ-ילעַּב) {. לּבוקְמי-לעַּב
 | .לָּבְִמ נמיָע 06

 סמצנס, םטסקס/ (ע/. םיִאְנָקְמיֵלעַּב) . אנקמ-לעַּב
 .אֵּנְִמ

 ?גנמל 17 גמהת (2/ תֹוחָּפשְִמיילעַּב) ;, החַּפשִמ-לעַּב
 ,םיִנְבּו הָׁשִא ול ׁשֵּיֶׁש ׁשיִא

 ,ןלהַּב = ןלעַּב
 ס;ט8סשסע9מ7 (47 תונְמאֵנ-יִלעַּב) +. תונָמאָנ-לעַּב

 .ןָנֲאָנ ׁשיִא תנפמ

 ,תֹונָלהַּב = תֹונְלעַּב
 י- ,עטנלהַּב = עטנלעַּב
 . = עמ18010-טטסנצסע (. םיטְניילעַּב) ?. טנילעַּב

 תירְחַׂש-לעַּב |--- 129 ==--

 סת6 רטםס 011618 (2/. אֹרָבְמ-יֵלעַּב) 8. אֹרָבְּס-לעַּב
 ,אָרְבֶס ַעיִצַמ ׁשיִא פת סמנמ1סת

 00 יטמס 486608 2 (2/. תודֹוסיילעַּב) 8. ,דֹוס-לעַּב

 .דֹומ הֶּלִנְמ ֹוניֵאָׁש ,דֹוס רֵמֹוׁש 64
 םומתסע (2/ הֹריֵבַעייֵלֲעַּב ,ס--) . הֹריֵבעַ;לעַּב

 ,אֵמֹוח

 ,הריֵבַע-לֶעַּב = קונהריִבע;לעַּב
 0080ע09ת, 011- (27 תֹולְגַע-ילעַּב) +. הֹלָנַע-לעַּב

 ,ןֹולְגֶע 6
 (ן. תֹולְוַע-ילעַּב 5 הֹלְוע-לעַּב

 ,לֶוָע הָׂשֹוע טטס:ס1

 םיִרָבְּד רֵּבַהְמ 061160:186 (2/ |--) 44 טסורטעלעב

 ,הֶמָּיַה תּורפִּפַל םיִבַָׁשַ
 061108-16061:65, 0116 119014- . עקוטס!רטעלעב

 .'דכו תונויזח ,םירופס) הָפֵּיַה תּורְפִּסַה טט6

 .הָמֵַּה תּורְפַּמַה לָׁש 261100118010 66/. שיטסירטעלעב
 לּולַבְּת 08081809 40(  106 609) (20 פ --) 8 םעלעב

 ,תיקרַּב ,ןיֵעָּב
 ,ָּגְמִנ 90 ןפממס; ש. 4. ןעשטעמעלעב
 ,רעמעלַאב = רעמעלעב
 זמתמ 07 20814088 (2/. םיִקָסֲע-ילעַּב) 8. קסע-לעַּב

 .קָסֵע ֹול ׁשּיִׁש ׁשיִא
 ,ץֵעֹוי 84טו8ס (2/ תֹוצֲע-ילעַּב) 8 הצע-לעַּב
 .הָּפ לַע טצ 0810 !הָּפ לַע ,- 0111 000 הָּפ לַעְּב

 011101604 068060מס/ (2/. םילעֹוּפ-ילעַּב) 5. לעֹופ-לעַּב
 ,ליָעֹומ הָרֹומ

 41:0140 ץסע8סת, 00- (2/ דחַּפ-ילעַּב) 5. דחַּפ-לעַּב

 .ןֶּדְחַּפ טט84
 ,לעוּפ-לעַּב = הלועּפ-לעַּב
 ,רעֿפלעהַאב = רעֿפלעב
 סתס רטמס 18 (2/ הֹסְנרַּפ-ילעַּב) 5. הסְנרַּפ-לעַּב

 ,ֹוקָסֲעַּב ַחיִּלְצִמ ׁשיִא עיס8ץעסו:סט8 1 סטמעס8

 01181118216 זמפמ, (ע?. הֹקָדְצ-ילעַּב) 6. הֹקָדְצ-לעַּב
 ,ביִדָנ , - עמנ1המ ניס

 01181108216 רטסזמפמ (ע? ס -) 8 עֹטהֹקְדְצ-לעַּב

 .הָביֵדְנ הָׁשֶא
 08008118} עמצ8010 (ע? הלָּבַק-ילעַּב) 8. הלְּבק-לעַּב

 ,לָּבָקִמ
 ,האירְק-לעַּב = אֹרֹוק-לעַּב
 ,קולעב = עקלעב
 06 שםס 828 ץס}- (ע? ירק-ילעַּב) 5. ירְק-לעַּב

8 = . 

 108669 01 9םס 1280 ות (2/ ס -) 8. האירק-לעַּב
 .תָסְנְּכַה תיֵבְּב הָרֹוּתַב אֵרֹוק 906 טדמפ9 06

 1מס01?01 ס;* 6013 (2/. םימְחַר-ילעַּב) 5. םיִמחַר-לעַּב

 : .ןָמֲהַר , -- ץ888102896 זמתמ

 ,םימָחַר-ּלעַּב = (ןז. םיִנָמְחַר-ילעַּב)  ןמְחַר-לעַּב
 0820 0111018- (2 תירְחַׂש-ילעַּב 5. תירְחַׁש-לעַּב

 לֵגַּפְהִּמַה ןְּוִה גמ! 86 406 18012/42 866

 ,תיִרָחַׁש תַּלִפְּת

 טסניסת-4061



 םָש-לעַּב

 "זהפמזסע 03 ?גס (ע? תֹומָׁש-ילעַּב) 8 םֶׂש-לעַּב
 ,םיִתָפֹומ הֶׂשֹוע , -- ת806, דור 11:8016-ט601

 1089 04 תת סת- (2/ תֹוחְמֶׁש-ילעַּב) 4. החָמָׁש-לעַּב
 ,הָדּועְס לַעַּב 6:98!תנמסמ?

 11081688 03 םמ 6296:- (2ז. ס =) 8. עטהחמָׂש-לעַּב
 ,הָדּועְס תַלֲעַּב 981:

 = אז 8800 01 10 4006 248106/ 8. בֹוט-םָש-לעַּב
 סץ19269 01 100 ?0266/ 01 10 11881016 6
 ,םיִדיִסֲחַה ּתַּכ רָּמַיְמ לֶׁש יױּנַּ

 ְׁש 04 8 101ע8016-600116ע 40/ עקסמש-לעַּב
 ,םָׁש לַעַּב

 סתס יט גס 18 ץעס8- (2/ עפש-ילעַּב) 5. עפש-לעַּב
 ,ֹוקָמֲעַּב ַחיִלְצַמ ׁשיִא עס;סט8 1ת טט8

 בֵהֹוא ,--8סת8ט81189 (2/. תוואַּת-ילעַּב) :, הואַּת-לעַּב
 ֹורְצִּוְׁש ׁשיִא ,- ץת8881002806 1מ2מ !םיִרָׂשְב יָנּונֲעַּת
 ,ויָלָע רֵּכַנְתִמ

 80080481 רטסממפת (20 פ-=) 8 עצונהואַּת-לעַּב
 ןע888100810 דטס- !םיִרָׂשְב יָנּוֲעַּת תֶבָהֹוא ,הָוֲאַּת תַלֲעַּב
 ָהיֶלָט רֵּכַּנְחִמ ּהָרְצִיׁש הֶׁשֶא זחפמ

 .הואַּת-לעַּב = (עז. םע --) 5. קיגהואַּת-לעַּב
 ט}1סישסע 03 946 ?עטנמקספ (2/ 8 -) 8. עֶקֹוּת-לעַּב

 רֶפֹוׁשַּב עֶקֹוּת 0* 8092 סת גאסש צטפז'8 סד
 ,הָנָּׁשַה ׁשאֹרְּב

 00 וטמס 18 (2/ םיתיִלכַּת-יִלעַּב תילכַּת-לעַּב
 8011019008 8ע0ו6 986 00000106 01 2 ?תומ
 סת6 רטגס 18 80110100ט8 !רָבְּד לָׁש ֹופֹוטְל גָאֹוּד
 ,דיִתָעָל גָאֹוד םמסוג9 986 1006

 טומננס8} םסמסופע} (ןע. ְךֵנַּתיילעַּב . ךיַנֵּת-לעַּב
 ,ׁשֶדֹּקַה יֵבָתִכְּב דֶּמְלִמ 146

 ץסנֿפסג רשגס (ע/. תֹוליִפְּת-ילעַּב) 8. הֹליִפְּת-לעַּב
 ,הֶבֵּתַה יִנְפִל רֵבֹע 168468 ומ קעּפָצסע 0 שסעפמֹוק
 ,רּוּבִצ ַהיֶלְׁש

 .עַקֹוּת-לעַּב = (עז. ס --) 8. העיקְּת-לעַּב
 10002161, 10- (40. הבושְּת-ילעַּב) 5. הבושִּת-לעַּב

 ,- לחם.
 ,הבושּת-לעַּב (עז. םע --) 8. קונחבושּת-לעַּב
 ,דָּמֲעֶמ , = 80806128 606. הדימעַּב
 891108: !טְרָס 06 עומטסמ (/ ךע -) 8 לדנעב

 ,(לעג רשקלנ ךֹורָׂש

 ,(ףטנ ןימ) ןיִזְנִּב טסתש10ס =. ןיונעב
 ,הָכָרְּב ס108818 (ץז. ןע -) גנושטנעב
 880088 080016 (06 סח (10 -) 5 טכולשטנעב

 ,תָּבַׁשְל רֶנ 1406 606 0/ 1560000/0)
 0 8ֹוצ םע806 ש. ח.||ַדֵרָּב 0 1088 ש. 6. ןשטנעב

 םיזפסס 1909 .||!ןֹוָּמַה תַכְרִּב ְךֵרֶּב 61 118
 ,ןֹוזָּמַה תַכְרִּב 8
 90 ןוסמפ 6800168 0ת 106 676 טכול ןשטנעב --

 ,תבש ברעב תורנ קלדחה 01 880 0841
 ו0 ןוקמֹל 0800108 סת 126 טכול-הכונח ןשטנעב --
 ,הכונח לש תורנ קלדח 40880 01 916 8

 עזָארעב

 טס01160 000181002 (עז? ךע-) 5 לרעשטנעב
 ןְטָק םֶרֶטְנֶק 0 ?סענמ 01 עס 8496 8
 ,ןווָּמַה תַכְרִּב ֵּלֹוּכ

 ןטס- :תֶלֲעֹוּת 0606110 (400) (2/. 9 -) 5 טיֿפענעב
 דַחַא תַבֹוטְל ןֹורְטַאיִתְּב .קֶחֶֹשִמ - 0116 ע0110נ:146
 ,טוֿפענע ב = !רֶבָד הָזיא תַבֹוטְל ֹוא םיִקָחַׂשְּמַה

 קֶחְׂשִמ ט00119 ןקסנ10148206 (קז | =) 5 סוֿפענעב
 ,םיִקָהׂשְּמַה דַחַא תַכֹוטְל ןֹורְפַאיִתְּב

 ,רָוְמַמ 08809/0  (עז. סע -) 5. טרַאקנעב
 ,דַחַּפ ,הָנָאְד םמצ106צ 8. ןָאט-קנעב
 :ןֶמִק לֶסְפִס 8181 םסמסג (ע/ ךע-) 5 לקנעב
 ,ףֵַרְפַרְׁש ,םֹדָחה 1

 יַעְנֲעַנ סס ןסתפ 0. ח. ןעקנעב
 ,םיִעּוֲעַג 1ןסמ8ות8 8. טֿפַאשקנעב ,שינעקנעב
 זםס טס8נ .|הָלֲעָמ ו-ֵמ בֹוּמַה 0086 06/. 8. טסעב

 .רֶחְבִמ
 רתויח ןפואב 1ת 686 2089 108020/ ןטמעב םוצ --
 ,בומ

 ,הָעָר חָּיַח והָּיַח 20880, טעט06 (20 ס0-) 8 עיטסעב
 ,םיִרְצְנ תַּבְס 1סושסע, 8נטסע (עז. 9 -) 5 עקדעיסעב
 םפטסץ8ע0,} 001400697 (2/. | -) שזַאטנעמסעב

 ,(א תֹורָבָּקַה תיֵּב
 6446 666 .||;-ַמ בֹוט טס90סע 06). 0006. רעסעב

 ,רֶתֹי 1800 !בָטּומ

 ,הָבֶּמֲה 1מגענסטסנג0629 (ע?. ןע -) 4 גנורעסעב
 ךַיז -|;בֶמיֵח טס 69901, ןגמקעסץס 04 6 ןרעסעב

 ,בֵמּוה 40 1זמקנסטס} 26 1זמקטסצ06 ש. 7=
 זמ 80848200, 80080800081/7, קעס- 000 הֹצֹעּב

 ,תָמָאָּב ,רֵּקַעְּב עסנוצ
 הָלָפְׁש טפ81מ (/600) זןָנָא טפ8ֹוג (20. 8 -) 5 ןקעב

 ,(רהנ לש)

 חֹעְג 90 1086 :(רושכ) חֹעָנ 10 088 ש. 4 ןעקעב
 לַנ רֹוָה סס עסעס880 9םס 891180160 עב ;(ןאצכ)
 ,םָנְמַּג 90 ןפסטסע !עב הָרָבֲהַה

 ,הָפֹוא 8161 (2/. ס -) 8. רעקעב
 ,הָיפָאמ 880 (עז. ןע -) 8. ײרעקעב
 ,הָפֹוא ָּׁש ט8/סנ'8 66). שרעקעב
 8 ןהעקס 008 1106 רססמ (2/ ס--) 5 עשעקעב

 ,הָלֹודְּג רֶעָׂש-תֶרֶּדַא +טע
 ,רקיעּב = רֹקֹעִּב
 סןטזופע ץסעפסת (/2/):בֹד טספע (2/ |-) 8 רעב

 ,םָׁשָנִמ םֶדֶא
 ױט11060 םספ/! 0184 0084 רעב רעסַײװ רעד --
 ,(ינופצה ריצה לשנ ןֶבֶּלַה בֹד
 100-280:08 סג רשותס0סוט- ןביוש ףיוא ןרעב --
 ,ןולחחה תושמש לע חרק תורוצ 8

 ,הָנְבַל טגעסמ, םועס-9166 (1. ס -) 5. עוָארעב

 ןוא תיֵּב שיאערבעה ןיֿפ גנוצעופױנוצ ַא זיא טרָאװ סָאד (א |
 ,(םלוע-תיב) 0116014812 שיליופ :



 עװעזָארעב

 ,הָנְבִל לֶׁש 01 סגעסג 06/. עװעזָארעב
 ,םיִרָה אֵּלֶמ ,ןֹנְבַנ םוןוש , םגסטמ?פ!תסט8 40/. נוגרעב
 ,הָעְבִּנ 11111064 (/ ךע -) 5. לגרעב
 ,טסעבזַא = סקַאלֿפ-גרעב

 זמסט21810-0081מ, 11086 (2/ |-) +. טוק-גרעב
 ,םָכָר ,םיִרָה תַרּוׁש

 .הָז לַעַּב ט681466 00). גוררעב
 ,הָכֹוז ֹוניִאָׁש ףֶלֶק 8 108108 0816 (ע/ ס -) 8 עדרעב

 קחשמב) דספה 90 1086 (0/ 00005) עררעב ַא ןבָאה --

 ,(םיפלקה
 ?ןֶטֵה ןֵקְז 110016 068ע6 (2/. ךעל -) +. על|עדרעב

 ,(חתפמה ןשנ ןיִמ ,הֶבּוּכְרַא סע-ס9
 ,הָרֹוק טספזמ (1. ס --) 8  ענעוורעב
 יעשורוב = עזרעב
 ,לָּת ,הֶעְבִּנ 11111068 (2/ ס -) 8. עטרעב
 ,ןכעלורַאב = ןכעלירעב
 ,בד לָׁש טספנ'8) 01 םס8צ+ 66/. שורעב
 .-םטסט+, תספנוצ 600. ךֹרֲעַּב
 (קז.=-) 5.יןיִלְרֶּב לֶׁש 01 תסעוומ 46/. רענולרעב

 1004ס1261 !ןיִלְרֶּב בֵׁשֹי 1408010829 01 .86ע//ת
 .ׁשֶדָחֶה רֹוּדַהְמ ׁשיִא

 8 1606 01 11// 6000048 (2/ 9 -) 8 עקנולרעב

 תֹקָּפִה 7! , לֶׁש ַעַּבְטִמ )2/0044068 1201146. 006 )4(. 
 .הָריִס ןיִמ 8 8186 04 2040 :(יטלַבה םיה תוזוחמבו

 ,עוועזָארעב ,עוָארעב = עוועזערעב ,עזערעב
 ,עוועוָארעב = ענעזערעב

 110016 ןססנ ץסטתפ (2/ ךעל -) + !עלוערעב
 ,ריִעָצ בֹּד ,ןֶטק בד 062, 8'0021 סטס

 םיִׁשמַּתְׁשִּמָש יִצֹוק חַמֶצ 602861 (41. ךעל --) :על(ערעב
 280026!, ר0001-081:60 !רֶמֶצ לֶׁש גיִרָא קֹורְסִל ֹוּב

 .רָמֶצ לָׁש גיִרָאְל קֵרְסַמ
 .עינעמערב = עימערעב

 ,תֶׁשָרְבִמ טניטפמ (27. ךע --) 6. לטשרעב
 ,תֶׁשָרְבִמְב הֵּקִנ סס טצט8מ שי 6. ןטשרעב
 ,בֹוט-םָש-לעַּב = 680 ט"שעב

 ,(הלחשנ הָּנַׁשוׁש סזע8ו/ס148 8. עכעשעב
 .-8+ +םס ?וזמס, טטמסמ, וחמו1ס 000 תַעְּב

 29 906 10:06 01 986 2090 29 000. הֹׂשֲעַמ-תַעַּב

 .- 426 ?1ז6

 הָעַדְּב ,דֶחֶא הָּפ טמהמונמסט1!8} 060. רֶחֶא הָפּב
 .--?:םמאוש 806. אֹלְמ הֵּמְּב
 ,רּורָבְּב ,- סצץנ7!288 606. ׂשֹוריִפְּב
 .לַעֹפִּב 8004117 466. ׂשמַמ לעֹוּפְּב
 ,לֶהּקַּב ,- עטמ11017, סקסת}צ 666 הדעְו םע לֵּב יָנֵפַּב

 ,יֵּבְמּוּמְּב

 ,יָּבְמּומְּב , -- סטסת|צ  קט8011617 000. איסָהְרַפְּב
 לֶכְּב ,-.שוומ 211 ןץ211001218 000 ֹסֹורְסֹורְפִּכ

 ֹוּדַבְל דֶחֶאְו דֶחֶא . - 6804 סמס 800814161} :!םיִמָרְּמַה
 ,שוריפְּב = ׁשֹורָפּב
 ,רּוחָיְּב , -- ןנ81610ט1811צ, 0800018117 600 ֹסֵרָפְּב

 ,תַחַא

 ןעגזַארב -- 191 --

 .םּוׁשָּפ , -- 8םומגמק 606 תֹוטְׂשַּפְּב
 ,רוּביצָּב = רֹוּבַצְּ
 .= סֶצ רט11| 0/ 1680210629 000. ההֹאְוצִּב ,האוָוצְּב

 ,האוַצב ראשַה 00 060068/8 האווצב ןגָאזפָא --

 ,תּומָרְּב ,- גת 986 ?סענמ ס/' 110886 01 000. תֹרוצּב
 תּומְדְּב ,--1ג 186 8806 01 זמהת 600 םדא תֹרוצְּב

 יי ,םֶדָא
 .-ות 2 889611ת8, 1ם םט0116 600 רֹוּביִצְּב

 ,רוביצב ללפתה 40 ץזפץ זת ץט/2116 רוביצב ןעגווַאד --
 קע0018617 :תּונָצְמַקְּב ,-.8082001ש 400 םֹוצֹמְצְּב

 ,קֹויְדְּב
 ,= 7!688816, 2ג0068917 006. תֹועיִגְצִּב
 .עֶר בָצֵמְּב ע0106מ (97.) 406. ךְּתְקַאְקְּב

 .- טצ 91801610ת, 11261110221/7 600. הֹלְּבַקְּב

 ,תּואיֵרְבִּב ,- גת 8006 2681/מ 00. תֹואירְּבַה וֵקְּב

 ץטסעש 1040, +00116ע00817 0060 תולוק-ילֹוקְּב

 ,ןֹואָשְּב ,םָר לֹוקְּ
 ,הָצּובְקִּב ,הֶרָבָחְּב 1 ססנמקפמצ 006. עינַאפמוקְּב
 ,םילֹוח-רוקיּב = םילֹוח-רוקְּב
 סתס ץ0ע8606 ֹומ 80146- 4.;-ט61866 60/. יִקָּב

 .רֶבָדְּב יֵקָּב ׁשיִא 9800
 .-- 000ש6188206 5. תֹואיִקְּב

 .--1ת 8םסעפ ;--01:10897 0606. דֹוציִקְּב
 ות 8019, 40 10846 16 1028 006. רֹבְדַה רוציקּכ

 ִיְנעֶּב ְּךֶרֶאָה יִלְּב 8ססש 8םסנ'ס
 ,בֹורָקְּב םססמ :- 2ץעעצסצ11מ8001ש 406. בוריִקְּב

 ,רוציקְּב = רוצְקִּב

 ,רֶבָדֲה רֹוציִקְּב = רבָדַה רוצִקְּב

 ,בוריִקְּב = בֹורְקִּב
 .- 8004 6406. בֹורְקִּב

 ע6011100 :הָלָאְׁש ,--16068/ (2/. תֹוׁשְקַּב) 5. השקַּב

 ,הָּנִחְּת + -- עעפקסע , =
 .עהַארב = עגַארב

 .תֶלְּבַי רטפע? (1 ס =) +. עקווערָארב
 60 ורונ ,לֵּיִמ 90 יט8466/, 1814216 ש. 2. ןעזרָארב

 ,(רהג) לֶגֶרֶּב רֹבָע דט 6
 לפק80000,) טפפע2ת0 (2/ ס --) 5. עגַאידָארב

 .הָרָּטַמ יִלְּב דֵדֹונ ,דָנְו עֶנ ?ענגמ

 ליִלְּב 10811-2181מ8, זם88מ 01 קזסישסעֿפ 5. עהַארב

 ,רֶכָׁשַל
 ,רֶׁשָי םסתס8/ :בָּל קיִּמַא טנפטס} 881/88+ 00/. ווָארב

 !דְדיֵה טעפטס ! 404. ָאװַארב
 טסיטסנ, רטסנאזמּפמ 1ת (2/ סע -) . קונרַאװָארב

 ,רֶכָׁש ּלֵּׁשַבְמ 8 טצסישסעץש

 ,רָכָׁש לּוׁשָבְל תוַּב ס;סשסעש (2/ |--) 5. רעװָארב
 ,בָל תַרְׁשִי 2006809 :בָל ץֶמֹא טנםצסעצ 9. טַײקװַארב
 ןֶּב תמתמ 01 168ז01ת8} 108/4060 זמגת .. ןיִרוא-רַב

 ,ןֶּדְמַל ,הָרֹוּת
 .הָאְּכַה ,הֹקָיְּפִד 1061, ט8מ/2 (2/ סע - ) +. גזַארב
 הָּכַה יקֹפִּד 0 0068, 2802 0. 4 ןעגוַארב

06 



 ןזָארב

 ?ןויורב = ןזָארב

 ,זֶא טצס9מסז, 8004 1616 (ם} סע -) + טָארב

 ,דיִדָי
 600961מ011016 290186/ (2/? סע -) 4. קָאטַארב

 ,הָזְבִנ חֶא
 .יָלָצ 1088 .|| :הֹלָצ טס 0889 0. 6. ןסָארב

 90 1086 זמטסמ ןטָארב ַא םעפע ןוֿפ ןכַאמ (170.) --

 ,רבד הזיא ךרע לדנה 840 8006 801מ09010/
 .יִלָצ קרֶמ שטפטצ (עז | =) 9. פוונטָארב
 ,יּולָצ רָׂשָּב ,יֵלָצ 1088 1088906 1מ089 9. סנטָארב
 .תַבֲחַמ ?ענמ9-ץּפמ (27. ןע --) . ןַאֿפטָארב
 ,ענווָאקַארב = ;לֶסֶפָנ ,לּוסָּפ 26160066 001. ענשטַארב
 ס1801, !רָבָׁש 11801ט16, 01681100 (ק/7. | -). ךָארב

 019?1018ט26 ( /4/.) !ץֶרֶּפ סס80מ :עַרְק ,קֶדֶס 1686

 ,ןֹוסָא ,רָבָׁש
 !יל יללא זטסס 106! !רומ זוא ךָארב ַא --

 רַּבְׁשַמ ,םִיַנְבָא 661טסנ-ספוע 4, לוטשכָארב
 בשי 90 26 {מ 1800/ לוטשכָארב םעד ףיוא ןצוז --
 ,הרל ילבח לבס ,רבשמה לע

 10610-8806} 0949- ורֵמַׁש 806 (עז ןע -) 8. םָארב
 ,(ךרדל) םֹפֲחַמ ,םֶפָּב 2161

 800106 (/70) ּוהְמְרְׂש .הֶרֵעְּב םסטצפנמק 8. רנַארב
 ,הָצּורֲח ,ץּורָח ןטס80ת
 ,תקלַד 49081006 דנַארב עטלַאק וד --

 ,הָלֹוע םטס-07?ס180 (/. ס -) 8. רעֿפּפָאדנַארב
 ,הָּיְוְּכ סטנײמ (2/ | -) 8. דנואוודנַארב

 ,טעילעזנַארב = טעילעודנַארב
 ,ףָּדַנ סס 169116 ש. 4. ןעװעדנַארב

 ןָּתְׁשֶחְנ ליִדְּב טטסמעס, טע888 8. ונָארב
 ןָּתְׁשֶחֶנ ליִדְבִמ 01 טצסמעס, 2820 06/. ןונָארֿב

 ,דיִמָצ ,הָדֲעצֶא טע800166 (קז { -) 8 טעילעונַארב
 ,הקָלְחַמ 1186 (0/ ססעע6ו66) (21 ם -) 5. עשזנַארב

 ,(רחפמ לש) ףיִעָס

 ,ֹומְצַ לַע ןֵגָה 0 661600 0ת6861 2 ? ךיז ןעינָארב
 ,הָדָּדְׂשַמ םעצסיש (םו ס =) 8. ענָארב

 ,הָדָּדְׂשַמְּב דַּדֵׂש 0 םפגצסיס ש. 6. ןעװענָארב
 .ףּורְׂש ןִיַי סע8מ4צ 1100; . ןֿפנַארב

 ,תֹואְקְׁשַמ ףרֹוצ 618911162 (2/ --) 8. רענערבנפנַארב

 ףֶרֶצִמ 418001סיש (2/ ןע --) 8 ַײרענערבנֿפנַארב
 ,תֹואְקְׁשַמ

 ,טעילעזנַארב = טעילסַארב
 42108866 !םּומ 661609 !:לֹוקְלִק 0810286 5 קַארב
 ,הָלֵקְּלְקְמ הָרֹוחְמ 8

 ,רּורַּפ ט19, 8800 (2/ | -) 8 קָארב

 טס ץ10/ 226 ו!לֵּפַּפ ,לֹכָּפ 90 161609 ש. 6. ןריקַארב
 ,הַּבְרַה רֹרָּב 6

 ,רֵרֹוּב סתסס8סז (2/ )--  5. רערוקַארב

 8 טטסנמּפמ טטגס ץ1048 (עז ס -) 8. עקרערוקַארב
 ,תָרָרֹוּב 806 8

 ןזיורב -- 182 ==

 וס סט9 ֹורֹרְּפ טס 2168/ ותסס סעטזממ8 6. 6. ןקָארב

 ט0 1816 (/40.) :םיִּנַמְח םיִרָזְנִל ְּךתֶח 1םסס 8

 ,הֵּבְרַה רֵּבַּה תמט6

 ,הָזָח-תַּכִכ ט;סססמ (2ז | --) 8 !ׂשָארב
 ,הָּזִמ ץּוח ,הָז דֵבְלִמ 0081468 606. ?ׂשָארב

 ,דוחיבו 846 7)68066181 ךָאנ שָארב --
 .- 85 186 2686 606. ׂשאֹרְּב

 ְֶָהְרְַּב .יִּבְנּופְּב סקסמוצ, עטסנ1ס17 060 יֹולְג ׁשאֹרְּב
 ,לֶחּקַּב

 טצססמטנס, ץ2זמממ160 (2/ ס-=) פ. ערושָארב

 ,םֶרְמָנְק ,חָרָּבֲחַמ
 ךרָּכ 00 ס1מ0 גמ 2 ץ826/-0006/ שש. 4 ןרוׂשָארב

 ,הָּלַק הֶכיִרְכַּ
 רֶּפֶס (6000818 (שיפ/ 0000 ס/ 110565) 5. תיִׂשאִרְּב

 ,תיִׁשאֵרְּב
 "8 ץטקו) 01 סתס 68," 8 5. אֹמֹוי דַחְד בַר-יִּב-רַּב

 ,םיִדּוּלְּב ליִחְתַמ 0081
 ,לֶהָּקַּב עט011ס17 400. םִיַּבַרְּב
 821 (006 ס} 406 160 4100068 0/ 20עע0 פ. רֵרָּב

 ,(םירצמכ) דֶרֶּב תַּכַמ

 לַעַּב , =. 140611106מ69 ןץסעפסמ (2/ |-) 8 תעַד-רַּב

 .לָכָׂש
 "0108 88 +מס פטמ," טסזץ 2266. ֹהֹמֲחַּכ הֹרָּב

 ,דֹאְמ רּורָּב 6168
 ,המַחַּכ = הרָּב = ׁשֹמְׁשַּכ הרָּב

 .- סע080ט108 5. 27. םיאורּב
 ףֵעֹוו ,םֵעֹוּכ מיז ; 8116, זמסניס86 2266 גֹורְּב

 900 06 סג 086 16ע18 ןצעמוא טימ זנורב ןַײז --

 ,שיא םע ער םחיב היה יט198 2 0180
 ןיִמ 8 1040 0+ 6004108-08206 . ן'נַאט-ונֹורְּב

 ,הָנּותֲחַל לֹוחְמ
 ,םעֶּב טס 06 סה, 06 8010 שש. ?. ךיז ןֹוגורְּב

 .ףעֶו
 הָעָו 6106 8וטס8/ !הָאְלַה ,הָמָהְו 610, 1119מ 8. דורב

 ,הֶׁשַבְי
 8. טַײק --|| :דֶלְכָלְמ ,םֶהְזְמ סניזע, 1119מ9 06/. גודורב

 ,הָאְלָח ,הָמָהְו 01688::61, 4119188
 ,גודורב = ענדורב

 ,חָא טעס9מסנ+ (2/ רערורב) 8 רעדורב
 ,חָא חַצַר 1:2:16146 (2/. | -) 8. דרָאמ-רעדורב
 .טֿפַאשרעדירב = טֿפַאשרעדורב

 .--8קנינפטפ1וצ 006. תֹויָנְחורְּב
 הָפֶטֲעּמַה םִע 8088, סצט090 (6008) 0060. ָאטורב

 םָע הָרֹוחְּפַה לֵמְׁשִמ 8088 רטסוםמס .|| ;(הרוחס)

 יּהָּתְַמֲעַמ
 ,הָׁשָק ,יִרָזְכַא טניג981 46. לַאטורב
 טניסיט-טסוג86, סעסיטסעש (/. רעזַײרב ,ן -) +. זיורב

 ,רֶכָׁש לּוׁשְּב תיֵּב
 00 161- וׂשֹגָר ,רעֶס ,הֹמָה סס 2081 1846 0. ח. !ןויורב

 ,םֹמְּת עמסמל



 ןזיורב

 ,רּורָּפ סעטנמס (ע? פ -) 8. ?ןויורב
 1084 04 טע686 :םֶהָל 0ע6846 (2/ | -) 8 טיורב

 יקָסֵע 000ט08410ת, 2ט812088 (/4/.) !םֶחֶל רַּכַּכ
 | ,הָדֹובֲע

 טצס860-1166 (2. רעמייב --) 5. םיוב|טיורב
 ,(םחל ירפ השוע ץיע ןימ)

 ,םַנְרַפְמ טע0864-יש1נממסע (2/. --) 8 רעבענטיורב
 ,-ל ְךֹרֶצ 90 066 !דִּב ׁשֶמַּתְׁשִה 0 טפס0 . 6. ןכיורב
 טעסיטמ- 5. טַײק = ||;םהָׁש ,םּוה םצעסיטמ 06. ןיורב

 ,םּוח עַבָע 8
 ,םָּדְמַרֲא םצסיטמ18מ 64, ךילניורב

 ,םּוח הֹׂשֲע 90 ת381:6 קעסטמ ש. 6. ןעניורב
 (ןי :(ןעײרֿב == רֶבֵׁש לָׁשַּב סס סעסיז ש. 6. ןעיורב

 (ץלפ.) :רֶׁשק רׂשָק ,הָלּוּבְחַּת לֵּבַה 00 ססמלעגטס, 6
 ,רֵרֹוע ,הָרָּנ 10 1016, 80, 16

 .רעײרב = רעיורב

 ,לרעײרב = ַײרעױרב

 .= 0168866 66/ . ךורָּב
 ץטמפטעס, (2/ | -) ּוםיִּלַכְייֵרְבִׁש 801808 5  ךורב

 ,םִיַעֵמ ץֶרֶּפ ,רָבָׁש ס:מ8

 ,רּובָׁש לֶזְרִּב םט:80 1עסת 4. ןזײא-כורב

 ?עט88 (2/ רעדנעב - ,ןדנַאב -) 9. דנַאב|כורב

 .רָבָׂשְל הָרֹונֲח
 .רּובָׁש בָהָו םני01:60 010 8- דלָאנכורב

 ,דנַאבבורב = (ןז ןע --) 8. לטרַאגכורב
 ץע181800 26 986 1עט6 2; תֹמֶאָה ןייֵַד ךורָּב

 )09: (100708 8000 0000 0000 40/סוי000 0} 6

(/000 260801/8| = , 

 *מ108806 126 םס מס 601069מ," 4. אֹּבַה ךורָּב
 .- ר טלסעסםס,1

 תַלָּבַה דח6100106, 160609108 (21 ם-) 4 אּבַה-ךורַּב
 ,םיִנָּפ

 .= ח121864 .06 תס ק/ע- אֹוה ךורָּב
 םוקמה 4064 ןץ1818064 26 116 אוה ךורב טָאג --

 | ,אוה ךורב
 *9108868 (ע} םיבְׁשֹויַה טיכורְּב) 40 בֵׂשֹויַה ְךורָּב

 6 116 טטמס 810060מ," 8006 8ץװס1196 40 ץסט!

 | !ףֶלֶכֶא ּךֶל םַעָטִי
 404. םֶּׂשִה ךורָּב

 ,לֵאָל הָדֹוּת
 ,בּוׁשָח םָדָא עמּפמ 01 8000טמ/  םֶׂשֵה-ךורְּב

 0 18 8 1מפת 04 םשה-ךורב רעצנַאג ַא זוא רע --
 ,דאמ אוה בושח םדא 8000 8600

 40108864 26 ץסטש ןוטומפ 406. םכתויַח ךורָּב
 !ׂףֶלֶכָא ְּךֶל םַעְמִי 006 ם/ץס4106 90 ץסט!

 ט108866 26 116 רטוגס 40/ תֹוחָּכׁשִנ ריּכזַמ ךורָּב
 טע1ג069מ8 40 1610012006 1מומסימ 1010:0062

 . = (9000/ 06 600114040*1 4 4704 ,101י001460)

 .ינֵרְטִּפִׁש ךור ָּב רַאֿפ גיסַאפש ,עטנַארטעּפעלש ךורָּב

 ןנ108866 06 116 שםס תפומ 2//. יִנֵרְּׂפֶׁש ךורָּב

 םֶחָּלַה ץַע

 606 26 ןע21860, 4824 08

 ףונַה-תואירְּב -- 188 --

 11660 1מ6 1ץסזמ 106 עסממסמ8וטנ|ופצ (5000 04/
 40!.||--|8 ,ןט90סװ 06 709 800/8 00007001400)

 ִּתְרַּטַּפְתִה יִּכ חַמְׂשֶא 1 םנמ 8186, 1 םזמ 116 04 61
 : הֶּזִמ

 ,םֵהָנ 091, 1084 (2/ ןע -) 8. םורב
 40 זמטענזמטע} 8189 ומ 2 1070 0. 4 ןעלבמורב
 ,ׁשֵחַלְּב רֵּמַו ,ׁשחֶל 6

 ןֵגָרַה 00 םזטצמט16 :םֹהָנ 00 1081 ש. . ןעמורב

 ;םֹהָׁש ,םּוח סטת09) 4804, סעסשמ 66)}. סענורב
 ,םֹהָׁש ׁשיִא .48:4-00עמ016410266/ זמּפמ .||

 טנטמס106} 681:- (21 ס -) +. עקטענורב ,עטענורב
 ,הָּמִחְׁש 118160 8191 01 רטסנ8ת

 ,רָאָּב רקס}} (םז. רעמענורב ,ס -) +. םענורב

 ,תַעַּבְרִמ הָרֹק 808106 סספנג (27 םע --) 4 םורב
 ןטניס886, !דֵׁש 01:0880 (ע1. טסורב ,{ -) 9. טסורב

 . ,הָיָח 6
 ן1:0889-0026, 8לס1תטזמ (2? רע -) ןווב-טסורב

 הְָחָל םֶצָע
 שיא תינבת) הָמֹומֹורְּפ טט89 (2/ רע --) 8. דליב-טסורב

 ,(הזחה הצק דע
 הָיְוְה 8088, 006106 (2/ רעכיט --) 8. ךוט|טסורב

 ,(השא לש)

 הָה תַאּופְרִל הַּת טס690281 168 5. !וט-טסורב
 .עצונםורב =ענולסורב
 טג}ססניעץ, רטמסע11606ע7 (20 ס -) 5. עצונסורב

 ,תיִמּומְּד ןיִמ

 ,הָּמְצִר ,תָפצְרַמ ןעפטסנמסתפ (עז.| -) 8 קורב

 ,רערוקורב = קינווָאקורב

 ,בּורְּכַה תֶּפֶל טטנמומ (2/. פ -) 5  עווקורב

 .ףצַר ,ףצָר 900 ע8ש6 ש. 6. ןריקורב

 ,ףָצַרְמ עפטסע (2/. --) 8. רערוקורב

 ,(הנויכנ ווֹמָה 90 600 0 ח. ןעקורב
 ,תָפָצְרִמ ןֶבָא עפטומע-8לסתס (2/. רע --) 5. ןווטשקורב
 . ןענוטׂשרוב ,ןימשרוב = ןעניטשורב ,ןוטשורב

 ,עצונטורב = עצינשורב
 ,עווקורב = עקשורב

 ָטֵּבַה תֹורֹוע טס11ץ-ץ16668 01 {ט?ע 5 2// סעקׂשורב
 ,(היח לשנ

 3 80 6880, 601010/12017 006. גֹודתבִחַרְּב

 מקח רֶּתִּב לחָרְּב רַאֿפ גיטַאפש ,עטעקַאנַה ְךֶּתִּב לחָרּב
 4101 420861 ז+מָצ ץסטמ- 0006. ינֵטקַה ךֶּתַּב לחָרְּב

 ,ׁשּורֵפְּב םסע 48ט09+סז," סצץ68817
 10 1?8מט1806 6ץ11- הנמקח ךתב לחרב ןדוורסיוא --
 ,שוריפב חנתה 0191

 ,הֹקָיָלְׁש 80216108 4. !רב
 01606/ 2860 ;-60168לטװ6 (//. תֹוואירְּב 4. האירְּב

 ,הָויִרְזּו תֹונֹורְׁשִּכ תַלֲעַּב הָׁשֶא 860106 דטסזמפמ
 ,=- 40819מ 01 986 טססצ} 09108 8 ףֹונֲה-תואירְּב

 ,תֹואיִרְּב

 ,הָז



 םלועה-תאירְּב

 ,-0168004 01 186 +60110 8 םֹלועָה-תאירְּב

 ,םֶלֹועָה תַריִצָי
 ,דורב = דורְב
 וס 80?108} םםטס 8 0182089 ש.?. יז ןעזדורב

 ,רָבָדְּב ׁשיִא ׁשָפָנ לֹהָּב 10ע
 ;חָא לָׁש סעס+9גסנוץ} 1/846128! 06 ךולרעדורב

 טצס+מ6ע1/מ088} 11890עמ197 +. טַײק - ||;חָא ֹומְּכ

 .הָנֲחַא
 ,הָוֲחַא טעס9מסנמסס6, 1:8?סץת39ש 8 טֿפַאשרעדירב
 רֶרֹועְמ 1086280106,6 ט91ש, תה8וש 060/ עקרורב

 ,םּואָמ ,הָליֵחְּב
 010004 !הָאיִרְּב , = סעס8101:6 (2}?  תֹויְרָּב) 8. היִרָּב

 ,הָחְמּומ ,ןָמֶא סצץסניפ ?הָצּורֲח יִץְּורְח ,זיִרָז ׁשיִא ןעס80ת

 016ט01 8264 8011ט6 (ע/. ס --) =. עכהיִרָּב ,עטהירָּב
 ,הָצּורֲה הָׁשִא ,הָויִרְזּו תֹונֹורְׁשִּכ תַלֲעַּב הָׁשֶא צטסזמפת

 8לנ886 סעס- (ק| תֹונוׁשְמ תויִרָּב) . הנֹוׁשְמ הָיְרָּב

 ,הָנּוׁשְמ הָאיִרְּב , = ם4הגס

 90 8מסיש 8'020 01006/- שש. ךיז ןענ - ,{| הירּב
 ורֹוּבִגְכ הָאְרְתִה 90 2186 ןֹותּוציִרֲח הֵאְרַה 8
 ,וע רֶּזַאְתִה

 ץסעש 610ט6ע (2/ תֹואְלִפְנ תויִרַּב האָלפִנ היִרָּב

 ,דֹאְמ ץּורָח ׁשיִא ,אָלְמנ תֹונֹורְׁשִּכ-לַעַּב עס8טסמ
 .ויָרָז ,ץּורָח 0166 66. ׁשהיִרָּב

 ,תּוזיִרָז ,תּוצירֲח 010ט6/0088 8. טֿפַאשהירַּב
 ,טֿפַאשהיִרָּב = טַײקשהיִרַּב

 ,תֶרָנָא ,בָּתְכִמ 160061, 6סעע6 (עז. -) 5. ווָורב

 880 ?סע 8קעותא)ותס סת 8 16006/ 8. דמַאזווירב
 ,םיִבָּתְכִמ לַע רֶּזַפְל לֹוח

 רזפלנ לֹוחָל יִּלְּכ 8886-טסצ (2/. ךע -) 8 לדמַאזווורב
 ,(םיבתכמ לע

 ,תֹורָנֶא אֵׂשֹונ 160061-08עװ16/ (0/ -) 5. רעגערטווירב

 ,ןֹורְנָא 1696סע-טשע196ע (21. ס =) 5. רעלעטשנווורב
 ,םיִבָּתְכִמ ץֶבֹק

 8021 1690, 2016 (עק ךעל -) 8 עלועווורב
 ,(םיטחמ לשנ הָליִבֲח ט801:66 (0/ 066016) :הָּנַמְק תֶרֶנַא

 ,רַאֹוד זמפנ1}/ קס86 8. טשטָאּפװורב
 ,םיִבָּתְכִמ תַבַּת 16006ע-טסצ (קז. ס -) פ. ןטסַאקווורב

 לֹודָנ יִדָּנַא רֹוּפִצ 16860621/ תוג86 קג; 8, ינכוי-רַּב
 ,דֹאְמ

 1100: ץסנ8סת, 1100:11ת6 (27 ס --) 8. אנויְרַּב

 ,ינויְרַּב ׁשיִר .ז !ץירַּפ ׁשיִא
 תַחְׁשִמ טמקטסמ?סטנמ ק!טצמ'מ1 (2/6עיתו.) 8. בלַאזורב

 ,תֵרָפֹוע
 ,(קרזדילכ) ןָהֹה 8ץננמס (2/. ס -) 8 עקלַאגזורב

 (ץוָשי) ּוהָּמַה-בַע םֶלֶּב טט11-4604 (קז. סע --) .ןַאטורב
 ,םִיַתָפְׂש קֵׂשֹוּפ ,הָּפ רַעֹוּפ 10801600 1811:61

 ,חרומ ,רַעַּת עפשסצ (2/. ס --) 8. עווטירב

 ,(א םיִׁשְרְקִל רַמְטַמ ע18מ1-מת1) (2. | -) 8 לַאנטַירב

 ,2161408861 שטייד ןוֿפ ; ןצישֿפיל ייב (א

 עודנירב -- 1984 --

 ןטענ6ש84 281? 00ש0966 (/!? ס--) 5 עקשטירב
 ,הֶּלֵמ הָלָנֲע טס6

 ,ויורב =זױהַײרב

 ביִדְנ 1106181 (740.) :בָחֶר םע086, 0146 660/. !טיײרב
 8. || ּוהָבָחְרַהְּב 86 6886 ססנמ1018 217 600. || בל
 בַחֹר 18616466 (0600ו-) :בַחֹר 2ע086ומ, 001ת
 .(ץראה לׂש) בַחֹרָה ומ ;(ץראה)
 גהנתה 90 ןוטס 1ת 3116 80916 טוורב ןבעל --
 ,הראפתב

 ,ןְכּומ ,ןֹוכָנ 1084, עעסקפעס6 2066. ?סיורב
 .םִיַפְתְּכַה בַחְר טעס84-8מ0ט140166 6}. גורעניובטוורב
 בֶחֶר 1800 טעס80, 181061/ 0106 846) ךולטוורב

 ,הָבָחְרַהְּב 89 6886} 001010118/017 060 ||: טַעָמ
 .ןיִכָה סס ץעסץפעס, 1846 1680צ7 0 4. ןטוירב
 (ןָפ) ובַחֹר 0:0862088, 01062088 . טַײקטיײרב
 ,תּוּזַע 6

 .ּואָנּתֲח וט666ות8 . טֿפעלַײרב ,ףַאלַײרב
 עטס 826 600186110 רעס- 5 קַאזָאק-עלעדנַײרב

 ,ַחּורָה תַּזַעְו הָזיִרְו הָׁשֶא עמפמ
 .עהַארב = עַײרב

 סס 1211 (/70.) !הָהְׁשַמ לָשַּב סס טעסיש 0. 6. ח. ןעַײרב
 ,טָּפְטַּפ ,רָּבַּד

 00 1086 8 1000 ?ןעַײרב גנַאל ךַײא .ךוא לָאז סָאװ --

 ,רובדב ךראה ילב 8907 06
 ,הָקְׁשַמ לָׁשַבְמ טעסישסע (קז ס -) 9. רעַײרב
 ,תֹואְקְׁשַמ לּוׁשְּב תיֵּב םעסיטסניק (קז ןע -) 8. ַײרעַײרב
 68118006008 104021ת08 (//. תֹותייֵרַּב) 8, אֹתייֵרַּב

 (:('נעמ .4110 1600 1005 4000/100061 800 1716 .2/09711020)

 ואב אלש םיאנתה תונלהמ תחא) תיִנֹוציִח הֶכָלֲה , =

 ,(הנשמב
 8000480168 ;ףֶקְׁשִמ סץ0-81888 (ק/ ן=) 5 לורב

 ,םִיַפְקְׁשִמ
 {61ט1 ;ׁשֶטְלֶמ םּלֲהַי טנ11118ת4 (2/ |-) 8 טנַאילורב

 .הָרָקי ןֶכֶא
 ,קּד רַּב גָרָא ןיִמ 8 146 0? ס8זג/ע16 . ןוטנַאילירב
 .קַד דַּב גָרָא לָׁש 04 סג 0110 60//. ןענוטנַאילורב
 ,ׁשֶמְלִמ 609 1490 180698 06 טרושנַאילורב

 םיִמּלֲהַי 4 ןע111188, 04 ןסױ0618 46/) ןטנַאילורב
 ,רֶקָי ץע60108 !תֹורָקִי םיִנָבֲא לָׁש

 ,ןעיוילורב = ןעװעטנַאילורב
 םיִנְבֲא רֵבֹומ {61061162 (20 סע -) 8 קושטנַאילורב

 ,תֹובֹוט

 ,רַהְזַה .קָהְבַה 0 8גומס, 211900/ ש. 8. ןעיוילורב
 ,(עבוכ לש) הָחְצִמ טנשסע (2/. סע -) 8 קולורב

 ,לורב =. 1. 'ןלורב
 ,(היראכ) םֹהָנ 60 1084 0. 44 :ןלורב

 הָניִבְנ ןיִמ 8 140 01 שמסש 0000686 5. עודנירב

 ,בָלָחֶה בֹויְָנִמ

 ,81011001, 81011001+ שטיידכיוהלטימ ןוֿפ שידיײ-טלַא (א



 ןערב -- 189 -- ןעורב

 8 ססצ 8טסט? 10 06 ססת- (2/ םס--) ..הוְצִמ-רַּב ;(בלחנ ַחָּתְרַה עס טס11 :קֹּלָׁש 90 808140 ש. 6. ןעורב

 ו!ס ש.?. ךז --ן'וםַעְרַה ,הָרָּנ 80 1/110806 (/40)

 ,ֹומְצַע תֶא קֹלֶׁש 80814 ס.1
 ,ווור ב = ףירב

 ,דמַאזווורב == דמַאזֿפירב

 ,לדמַאוווורֿב = לדמַאוֿפורב
 ,רעלעטשנווורב = רעלעטשנֿפורב
 ,משטָאפווורב = טשטָאפֿפורב

 ,ןממסַאקווורב = ןטסַאקֿפורב

 .רֶׁשָנ סע1086 (עז. | -) 8 יקִירב

 ,הָטיִעְּב 8108 (עז. סע -) 8. ?קורב

 808גנ"- :ןֶמָק רֶׁשָנ 1191 21686 (27. ךע -) 8. לקורב
 ,ׁשֶבָּכ 6

 ,הָלָנֲע יט888ס8 (קז. ם -) 5. עקִירב
 ,ןעקורב = ןעוועקורב
 עס {וסא ש. =. ךױ-ןןםעֶּב 90 6106 0 6. ןעקורב

 (/50.) ווּפְרֹע הֵׁשְקַה 60 06 008110206 (/4}.) :טעֶּב

 ,ןָגֹואְתִה ,הָחֹונ ֹוחּור היה אֹל 0 00 0

 ,--81001286100, 680106 (2/. תֹוריִרְּב 8. הֹריִרְּב

 .הָריִחְּב
 ,רֶצָק דֶנְּב 1801:09 (עז. סע -) 4 קולשנרב
 ס1:0014018108 ;=00טס6ת8ת0 (2/. |--) 5. תירְּב

 .הָליִמ תיִרְּב , -- ס61סנמסמִז
 ,אתייַרַּב = אתיִרַּב

 .= 186 גאסשש 1:689800629 5 הֶׂשְדֲַח-תיִרְּב

 ס1/ס11001810 06ע6ז40- (// 8 --) . הֹליִמ תיִרְּב

 ..םצ
 ; - 0086010010מ ; - 016881ת9 (ע!. תֹוכְרְּב) 8. הֹכָרְּב

 רֵהֹּבַה תַּלְִּּת 8'602110/64 עמסעתומש ץעפץסע
 | .,םִדָלֵל
 הנהה 90 8870 80106981ת6 הכרב ןכַאמ (40.) --

 ,(התשממ וא לכאממ)

 ,הבאלמ .ז ,תוברב גונווו ןוא תוכאלמ ךס ַא (20.) --

 81800 810019 161/08000208 0 8 הנ ורחַא הָכָרְּב

 ,םיִּלַק םיִלָכֲאַמ רַחֲא הָכָרְּב 116 ג6818 = |

 ט6466160104 ץע0ת002660 1מ 8. הֹלָטַבְל הֹכָרְּב
 8 (000) וקיִרָל הָעיִנְי 1086 1800/ (7/) ; -טפגמ
 ,תָלָעֹוּת ֹוּב ןיִאָׁש ׁשיִא ם000-101-090100/

 . = 8806 8110/ 106818 . ןֹוזָמַה-תכְרּב
 . = ץנ108913 26060161100 . םינהֹּכ-תֹכְרְּב
 18ש01106 01 1016; ןטסאצ (2/. ס -) לזַמ-רַּב

 .=- עסעפסת
 .- צד ת היי הזימְרִּב

 4084 !רֶטֶפָנ ,תמ 088 ץסנֿפסמ (ע7. ס -) =. ןִניִמ-ֹרַּב

 ,תַמ תיַוָנ טססצ, ססציקס

 0תס !הטותש 186 1129 (ק/. ס--) א אֹרציִמ-רַּב

 ׁשיִא 01 2 תסנפימססע סע 986 1189 נוס

 ,הָמיִדָּקַה תּוכְז ֹוא תּונַמְּׁשַה תּוכְז ֹול ׁשֵּיָׁש

 ,ןנימ- רַב = ןֵנְמ-רַּב

 םֹוי תַגיִגֲח 60ת1111081104 01 2 טסש7 ;;(64
 ,םיִנָׁש גיי רַעַנְל תאֹלְמ

 .םֶדָא ,םֶרָא ןֶּב תגּפת םטצמפמ 26/08  ׂשֶניֹרַּב
 סתס יטמס סתם 26 161164 (2? ס .--) .  אֹכֹמַס-רַּב

 .-סת, 20680110ש

 לש הָפֵׂש ט8ת/ !:חָפֶׂש ,ףח 8מסניס (/ | -) 8 גערב
 טנוזמ / (עז. סע --) :לּובְג ,ץק ,ףֹוס 680 (/0.) :(רחנ
 ועבוכ לש הָפָׂש טסע469 (0/ 6 7660 0/ 6 060'000/)

 ,(דג3 לש

 לַע תּובְו עוקהעוּפמ 118068 (/. |-) 5. טכער-גערב
 ,רֶחָּנַה תַפְׂש ֹוא םַּיַה ףֹוח עֶקְרַק

 ;תֹונֹויֲעַרָה ׁשּוטְׁשִמ 8סןוטנמ 5. דערב

 .םיִלָבֲה
 60 1811 :ןֹועְנָׁש ְךֹוּתִמ רֵּבַּד 90 1806 ש. 4. ןעירערב
 ,םיִלָבֲה רֵּבַּד 006

 ,הָמּוהְמ ,הָמָמָק טנּפיש}} 1109 (0/ ם -) 8. עירעווערב
 ,שֶרָקה 008ע0, ץ18מ/ (2/ רע -) 5 טערב
 - ,םיִׁשָרָק לֶׁש 09 טס9108 66/. ןרעטערב
 .תָכָּתַמ יִרְבִׁש 8080 100041 5. ךערב
 סעסיש- !ְּךֶּתְהֶמ לֶורַּב .ע18-ושסג (טז. סט --) =. ןזַײאכערב

 ,ליִׁשַּב סה

 ררועמ םש ןיִנוטְקִּפַא 6016016 (עז. ןע --) פ. לטומכערב
 ,(האקה
 00 טסנמ16 ש. 8.||;רֵּבַׁש ,רֹבָׁש 40 084 ש. 6 ןכערב

 00 0ע088 שש. 7. ְךֶֹו -|:אָֹה 90 םֹומ :;איִקָה
 ,לֶתַּפִתִה 0 ?60186 0מס8611 (4 (;ץװו0081408) :רֵבָׁשֲה

 ,(םי באה ךונחכ) םֶּקעֶתַה
 שרפ 40 טטנע1תע 0תס'8 118208 טנעה וד ןכערב --
 ,וידיּב
 (חומ םעד) ּפָאק םעד ןכערב ךוז --
 ,אוצמל עני ,ןיבהל ץמאתה סמ8

 1 1061 2 ץתומ ות זמִצ רענוב וד רומ ןכערב םע -

 ,יתומצעב באכ שיגרמ יננה 68
 סג ואמס 8/ת 2821086 טָאג ןָא ןכערב סָאװ וד --

 ,'הל םיאמוחה 4
 :הָאָקֲה טסנמוונמפ (0? ן--) = שינעכעוב

 ,םיִרָבֲאָה בֵאְּכ עמפסוס קפוג
 שאר ןעע1201081 רטסויאסי (2/ ס - ,--) 8 רעכערב

 ,םיִלָרְנְּמַה שאר 1086 1080800/ ;םיִנֵקְפעָה
 קַבָא 6106006 ע06006/ (2/ ס-) 8 רעוולופכערב

 - ,הָאָקֶה
 .עינעמערב = 'םערב
 .ןִיַעָה תַּבִּג .טצסיש; סעס-טעסיש (עז. ןע -) 8 !םערב

 ,לָמָנ ,אָּׂשַמ 1080 (ץז. 8 -) 5 עינעמערב
 אוללמ 4 1080 04 רטס00 ץלָאה עינעמערב ַא --
 ,םיצע ויתעורז

 {סנטסז , (00.) זםֹה 8086 :;הָיָוִּכ ,תָבָרָצ טטצת 5. ןערב

 טסנעש 801176 ץסע8סמ (/00. :תּובֲהַלְתִה 6
 ,םיִּיַח אֵלְמּו זירָז ׁשיִא

206:0):86 

40 1464 8 

 ץגס -



 לירבנערב

 ,זָאלגנערב =. לורבנערב

 81061460 4016 ץעססט166 טצ טטע- 5. דלָאננערב

 ,הָלָּב הֶמָקֹר לָׁש בָהָו תֵכָּטִמ םומפ 010 1002
 ןעטנימו28 (עז רעזעלג -) 8 זָאלג|| נערב |

 ,תָפָרֹוׂש תיִכּוכְו
 90 טצותפ (ע.ק. טגנערבעג ,טבַארבעג) 6. 6. ןעגנערב

 .(ידכו תֹויָּפ אֵצֹוה 90 ץ1616 ;אֵבָה

 00 160006 90 ץסצטסעטש טַײקמערָא וצ ןעגנערכ --

 ,תוינע ידיל אבה
 ַא וצ ןעגנערב --
 ,ןויסנ ידיל אבח

 81061000 ם8נןןטסע ץעס060666 קצ 5. רעבליזנערב

 ,הָלָב חָמֶקִר לֶׁש ףֶסֶּכ תַכָּמִמ טטצמומפ 016 8611004
 ; רֶעֹוּב רֶמֹח סוג 6 (םז.| -) 8 לַאירעטַאמנערב

 ,לַאירעטַאמצווה ==

 9'0) !םַח םס6 :רעֹוּב סטעמותע 00/ גידנענערב

 ,בָהַלְתִמ 1סטסמל 8166

 (7/. ּוטֹהֶל .דֹקָי ,רעֶּב 90 טטײמ ש. 6. .. ןענערב
 ?ס 06 (ץ//) :ׁשיִא ףַא ֹדָק ףֹצִק 90 20 {ג 8 6

 היה 90 06 4684 (/0.) ורֲָהַמ ,ץּוא 1ג 2 םטעניש

 ,(ריחמכ) רֶהָי

 618- !הֶרֲעְּב ריִעְבַמ וםססמסו8:צ (2/ --) 8 רענערב

 001160-1088061 (קז. ס --) :תֹואָקְׁשִמ לָּׁשַבְמ 41110ע

 ,הְַָּּקַה תּיַלְקִל יֵלְּכ
 רמח קילדהל הליתפ תיִצַמ 1086 (ק?.| -)) 8 סיונקנערב

 .(ץצופמ

 80100- זרּורֵּפ סעטצממ, 216 (ק/ ךע -} 8 לקערב

 .ןֶמֶק רֶבָּד 9םומ טנמה1

 ,קונית 82 1780 דנוק לקערב ַא --

 ,רָרְֹּתִהְל ַחֹונ סעוגנממ1ומפ 66) גודלקערב

 10 ש. 6 ךל|:רֹרְּפ 90 סעטצממ16 ש 6. ןעלקערב

 00 ט6 018884181166, (/*).) זרֵרֹוּמְתִה סניטנג6

 ,הֹצָר אֹל ,ןֹוצָר עַבֶׂש-יִא היָה 6 טמיטנ111מ4

 ,ה ריִרְּב = הרָרְּב

 .--טצ עסעצמנאפנסת 606, תֹוׂשרַּב

 לֶבְׂש לַעַּב 86281016 ץסנפסמ (ץז ס--) 8. לכש-רּב

 רֶשָ
 .-= טָצ סעעסע, טמס028010ט81ש 006. הנָנֹׁשַּב

 ,הָנוַּב יִלְּב , =- טנגגמ96װ01028117 666. גנֹושְּב
 .--{גג םס יא186, מ תס זמ8מתס; 060. ןפֹוא םֹוׁשְּב
 ןמ תס רׁשפָצי ט06/ םס 6606. ןפֹואו ןיִנֶע םוׁשְּב

 ,הָיְהִּיֶש ןָפֹוא םּוׁשְּב ס1סט8

 תסועפ/ 81- ;--10688886 (2/, תֹורוׂשְּב הֹרוׁשְּב

 .הָעיִרְי , - 6108

 עסיט8ע40 309 טנומפותפ 8 0006 8 טלעג-הרושּב

 ,הָבֹוט הָרּוׂשְּב רֵכְׂש עס

 ,רֵׂשֵבְמ טג0880מ0ס+ (ק/ ס - ,=) 5. רעגָאז-הרושּב

 8000 תסיט8, (21. תובֹוט תורושְּב) 8 הבֹוט הרושְּב

 .= 8006 סו 8180 1101008

 00 1680 1מֹוס 1600018110ת ןויסנ

 םתְעַשְּב -- 196 =

 086 תסשפ) 6צ11 (2/. תֹועְר תורושְּב) העְר הרושְּב

 .-ל8
 גמ ססזמצמסמ ;-1ת ץפע?תסנמומ 000 תֹופֹתושְּב

 לָׁש ססנמזמסת} ןסות9 066 ע - .רע -- ןןוִדִי
 .ףֶּתְׁשֶמ ,תּוֶּּתְׁש

 תֹופָּתְׁש לָׁש ססנמצגסת, ןס1ם9 06/ גורתופתוׂשֹּב

 וָּדְחַי גמ ססזמצמסמ 0606.ן|} ףָֹתְׁשְמ
 ,גנדתֹופּתושִּב = ׂשֵופֹּתוׁשְּב

 ,(א ךילרעפמַאשַאב == ךילרעפמַײשִּב

 .הָחּונְמִּב .--ֹומ 0806, 89 1089 600 הֹוָלֵׁשְּב

 ,-ןמ 881ס9צ,; 889617 ;--ומ ץ0806 600 םולָשּב

 ,הָחְטִבְּב
 ִלְב ,ֹולָּב , =- ססעגק1ס61ש, ןע6976041 400. תומיִלשְּב

 ,ןֹורסָח

 בֹוט ,אָחיִנָה ם:פמעס0, 19 18 ע8 6 11... 400 אֹמֹלְׁשִּב

 .ייםָא רֶבָּדַה
 ,תומיִלְׁשָּב = תֹומָלׁשְּב
 .-ןת 1ם0 תםהנגמס 01 606 םֵׂשִּב

 ומ 986 28146 0? תֹוומ 1289 600 ורְמֹוא םֶשִּב

19 4 . 

 ?ס סקס. 8 1104: זמ 06 ורמוא םשב ךַאז ַא ןגָאז --

 ,ורמוא םשב רבד רמא תהתנמס 01 !תוזמ טמ29 8814 6

 גת 906 תסנמס 0? זס 606 לאָרׂשִי יִהֹלָא םָשִּב

181861 += . 

 טט108 ץ16- ;-רשנפמ 2029 ןס} 800 הֹּבַר החמְשִּב

 .גָנעֶּב 886

 ,תָקֹּמַמ יִניִמ }  = םענסס8) םעס00ע168 8. 1. םימָׁשַּב

 .םיִמָׂשְּב תַבַּת שעוסס-טסצ (עז. ךע =) לטקוב- -םימָׂשְּב

 ייִמְׂשְּב פענסצ, 11881) 2:018910 66/. גָידמימְׁשְּב

 תּונֲח ;םיִמָׂשְּב תּונֲח םעסססײצ (עז. ןע --) םָארק-םימָשִּב

 ,תָלֹּפַמ

 , םיִמָׂשְּב רָכֹומ םעסס6+ (עז. | =) 5. רעמערק-םימָשְּב

 ,תֶלֹּכַמ רֵבֹומ

 "טט1סג 0 (8200/60) 9001 סע םעסי 060 ןיִעו ןֶׁשִּב

 .קָוְנְּב טס104 488

 90 00106 014 טט19מ 2 1088 ןיעו ןשב ןײגסױרַא --

 ,קונב קסעמ אצי

 ,תַעָּב י -- רטגסמ, דטמ116, 0119 600. תעַׂשְּב

 תַעְּב ,-1ג 8 146 07 תס648 060 קַחְרַת תעַשְּב

 .רֹוםֲחַמ תֵעְּב ,חַרְכָהַה

 .-1מ 218 ?1ת06 666. וּתְעַׁשְּב

 .-ומ ?86נע ?0מס 66 םֹּתְעַשְּב

 יד זַא יםיוא טעז סע ,8001008611100 שטיידכיוהלטימ ןוֿפ (א

 רעד רָאנ ודַאב טינ זיא שידיי ןיא טרָאװ םעד ןוֿפ עבלױרָאֿפ

 -רעבירַא רשפא זיא רעכלעוו ו-ְּב שומשה תוא רעשיאערבעה

 עגיבלעז יד טָאה סָאװ ,שוח ָּב טרָאװ םעד ןוֿפ ןרָאװעג ןגָארטעג

 רעד טימ טינ לאמנייק טרָאװ סָאד טמוק שטייד ןיא ,גנוטיידאב

 ,ט6- עבליזראֿפ



 תשֲעַמ תַעַׁשְּב

 80 סגס ?1זמס 01 186 000טז- 666 הֹׂשֲעַמ תַעַׂשְּב
 יזָא ,איִהֲה תַעָּב 6006, 89 686 6

 .--1168מ, זמס89  רׂשֶּב
 1068 ענג 1111," 2011481 1006 . בֹלֲחִּב רֹׂשַּב
 . =- 101466 רט1904 חס

 .--100689 2264 1180 5 ק/. םיִגָדְו רשָּב
 "?1ס8מ 806 21006" 8 זמפת (ע7. ס -)  םֹדְו-רׁשַּב

 ,הָתּומְּת ןֶּב ,םֶדָא ,ׁשיִא 2 נס;
 םדא 8 ץ181מ 1001081 םדו"רשב רעטפָארֿפ ַא --
 ,םושפ

 1:08/גס1 1008 (00608 ןקוי620260 0600וי- 5. רֹׂשָּכ רֹׂשָּב
 .-ןסאהָש 40 1718 ,2000082 0060 10005)

 .--יטעלמ 0019מ 8208 206. םיִרָי יִּתְׂשִּב
 "8ס 1ס061 דטו9מ 2042 םידי יתשב ןַײז החוד --
 ,ירמגל החד 284648/ 90 16:080 סתסונס1+

 ,ׁשֶרָח ,-סת 986 00186, 86010691} 666. הֹקיִתׁשְּב

 ,דֹוטְּב
 ן88ת+ט1 ;תֹונשִיַּב ,-- 88מ1ט10088 8. םינַפ-תֶׁשֹּב

 .ןְׁשיַּב עס1:80ת

 טפ8װ?ט||ש 660. || !ןֶׁשיַּב ט880?ט} 00/) גודמינַּפ-תׁשּב
 ,םיִנָּפ תֶׁשֹבְּב

 .= 02094:46 (2/. תֹונָּב 5. תַּב
 ,- 0801108 (2/. ס -) 5 הנעיה-תַּב

 לוק 8 81/8006 ט0106 הנעיה-תב ַא ןוֿפ לוק ַא -

 | ,רזומ
 .- פנמסמפ ?םסזמ 066. םֹכֹותְּב
 טועפומ, (65/) 1881468--  (2/. תֹולותְּב) . הֹלותִּב

 הַּכלמַה ףטס64 (0/ 000608) ּוהָלּותְּב לומ טויס
 | 'ו ,(םיפלקג)

 .-טונםנתולק 8 27 םיִלותְּב

 ט1ומ 6!טזמא 2280 08ת4- 000. תולֹוחּמִּבּ םיִּפוּתַּב

8 . 
 10 406 תולוהמבו םיפותב ןנעקטנַא ןצעמוא ןוונסױרַא --
 ינפ לבק 2 ץסע80ת 44 629008188010 1660710ת
 ,תובהלתהב שיא

 לנָאמ-לגָאנ -- 197 --

 .-- 88 00/). תֹרֹוּתִּב ,רֹוּתַּב

 .-88 2 1106 1020 ק/שי דסֶח תלימג תרֹוּתַּב

 .--88 8 ןספ ק/ש- האָולַה תרֹוּתְּב
 "88 8 ן110616866 .קסנפסמ 8 8. יאֹּכַז-תַרֹוּתִּב

 1106 04 ?םצ 1/מ/ס866 טצ 946 148881 ?01-
 .ןיִלֹופְּב םיִנָפְל לֶהָּקַה ליִּטִהֶׁש םַמ ןִמ נמסע!צ 1מ 4264

 .=98 803106 קעעי-. הצֲע תֹרֹוּתַּב

 .-8ג4 סתֹוש 60808806/ (2/. 2 --) פ. הדיחי-תַּב

 ,הדיחְותַּב = עקרדיזי-תַּב
 .ןיִליִפְּת יִּתָּב 08808 10 םמצ124096:168 5 2/. םיִתַּב
 0810 0? 2מ (2/? לארשִי-תֹונְּב) 5. לארשי-תַּב

 ,הּיַדּוהִי , -- 18161196, 068

 .=4מ6 620806 01 2 ץ11086  ןהֹּכ-תַּב
 ,לֹכָש ,ז ,ןהב-תב א ןופ לכש א --

 . = דסנלג וגלמ08 ן2611604100 606. תֹומיִלְׂשַה תילֹכַּתּב
 .- 60ת1?0מט81/צ7 / טס108מ62917 000. תֹודיִמּתַּב

 דטסמ061- 8.||; - 0108 דטסתססנדמ609 606. יהיִמֹּתִּב

 ,תּואְלַּפְתִה ּוהּיִמִּת תנסמֹל

 יא1פמ גמ 6401688104 01 יטסת- הימתב ַא טומ --
 ,תואלפתה םיקיפמ םינפב 4606

 .- תכנצסוצ, 1תמס060017 406. תֹומיִמַּתַּב
 660.||;םֶּת ,םיִמָּת םפ1טס, 184006ת6 46/. גודתומיִמּתַּב

 ,תּומיִמְתֹּב םוטס}ש

 .ְךֶלֶמ תַּב י = עניומסס88 (/. ס --) הֹּכלַמ-תַּב
 ץע0ש1066 1286, סת 002610/0מ 1089 0600 יאֵנֹּתַּב

 .יֵׁש ןָפֹואְּב ,-ָׁש יאָנְתִּב
 .,תולֹוחמָּבּו םיפוּתִּב = תולֹוחּמַּבּו םיּפְתִּב
 סנ80012 ;לֹוּקַה דַה ,-6680 (2/ ספ-) 8 לוק-תַּב

 . =" טס6

 ,םּוּמָנְּב טט198 8006 זמפממסני 066. תֹוּבֹרַּתִּב

 2 רלטסזמהת 86טסםל} ץס88 016, 8. םיִעְבָׂש-תַּב

8000088008112 - . 

 ות 16- ;-ןג 2ת8ֿשס ות זסץ}1} 006. הֹבֹושֹּתַּב

 .-יע 6

.: 
 16 מוה 16698 0? 9םס 116טזסר0 281008266 8. ג

 :הָׁשֹלְׁש 1966 ?שו.ן|:יִרְבֲעָה תיֵּב-ףֶלָאָּב תיִׁשילְׁשַה תֹואָה
 ,םיִפָלֶא הָׂשלִׁש םנ:66 94008826 'ג 1

 {ם/06 10008820 ץס8ע8 םיִפָלֲא 'ג == 620 א'נ
 ,(םידוהיה תריפסל) םיִפָלֲא הֶׂשֹלְׁש (0/ 406 :/260048.  סעיס)

 הָנֶּתַמ ם19 (עז | -) 9. בָאג
 דזז -

 ,םיהלא תנתמ 486 8110 01 6006 בָאנ םטָאג --

 10 םוטס 8 ץסעפסמ 8 006 בָאנ וד ןצעטוַא ןבעג --

 ,שיאב רעג 1014
 ,טענובַאק == טעניבַאנ

 ,טּוא לוקב קעצו רַקְרִה 90 םסמ 16 ש. 8. ןעשטָאנָאנ

 ,(א(קנע לש םש נֹונָמ"גֹוג 00 םג80008: זוקוי. גָאגַאמ-גָאג
 לודג ,יקנע 81880110, 86 גָאנַאמ"גָאג וו םיורג --
 ,דאמ

 חקשמ) םיִציֵּב גָנִמ 0810 (2. פ-) 8 לגָאמ-לגָאג

 ,(ב(תפנו םיציב םע ברועמ ףירח

 -גנע ןוֿפ זנוא וצ ןגארטרַאֿפ רשפא ךיז םאה טראוו סאד (א

 טימ ןזיר יד ןוֿפ גיניק א ןוֿפ עדנעגעל ַא אד זיא סע ואוו ,דנַאל

 -ענ ערעלופאפ יד ןענייז 1048 ןוא (008 .ןעמאנ ןגיזאד םעד

 60114041/ םעד ןיא ןרוגיֿפ עסיורג ענרעצליה ייווצ ןוֿפ ןעמ

 .110761-202061 שטייד ןיא (ב  .ןאדנאל ןוֿפ (זױהטַארג



 ףעלעגָאג

 ,םיִרֹועְׂש ט81167 8. 27. ךעלעגָאנ

 .-תנ100, 8080010088 , הֹואַנ

 ץעס- 666.||!הֶאְנ עעסט0,; םהט8םֹזק 00/. גִידהואַג
 ,הָוֲאַנְּב 49

 ,הָאָנ ׁשיִא גפט897 תוגת (2/. פ -) =. קִונהֹואַנ
 לק ׁשיִא טטסז9מ1088 קסעפסמ (27. סע --) 8. קַאינװַאג

 ,חלֶצי=אל ׁשיִא 8 4000-101-201מות9 !ְךֶרֶעָה
 ,ןֿפַאה = ןעװַאג

 ,טָּפְמַּפ 90 081, ק181916 ש. 4. ןעזדנעװַאג
 ;טּוּפְמִּפ 0010-01ג89, 1016 1814 (ק/ ס -) = עדנעװַאג

 ,יּודְּב רּוּפִמ 1016 8909
 {ס0 021!ש טופמ 2 ןצעמוא םומ םעדנעװַאג ןכַאמ --

 ,שיא םע עשעש טס180ת
 .ריִר 8!תשסצ 8811 ע8 9. רעֹװַאג
 818ש61108-6104 טוט (עז. ךעל)  על/עכיטרעװַאג

 ,דָלָי לָׁש רֹוּנָמ
 .עלעביטרעווַאג = לכעטרַאֿפרעװַאג

 ,ריִר אֵצֹוה 10 818661+ 0. 4. ןרעװַאג

 ,רַעַּב 80016 ץסניֿפסמ, 4019 (ק/ סע -) = ןָארװַאנ
 ,ׁשֵּמִט

 . = 1646עװ01100 66110618206  (2/. תולואְנו 8. הלואג

 .י- 0011606 16461ג01100 8. המיִלְש הלואְג
 680 (/4006 ס/ 106 70660060/8 (ק|. םיִנֹואְנ) =. ןואָג

 6110 ע8- } = {ס/' 416 .1011410/:1308 8
 ; - 8סחוט8 !הָרֹוּתַּב םֶסְרִפְמ לֹודָּנ בַר ט1111681 8010181
 | ,םיִאָלְפָנ תֹונֹורְׁשִּכ לַעַּב

 8080 80110181- :-.01000 01 8 680 5. תֹונֹואְנ
 ,תּופיִרֲח ,-1משסמטופק ;-8םֹוק

 ןמס- !םיָנֹואְּנַה לֶׁש 04 ?םס (80תזמ 00/. שינֹואג
 ,לָכָּׂשַה דַח ,ףיִרָה ם1סט8

 ,ונ ,דָא ם88 (ןז. | -) 5. זַאג
 ,וָנַה תַנְכַה תיֵּב 888-ץ1809 (2/. ס -) 8. עינוָאזַאג
 וַנַה רֹואְמ 888-1189 8. גנ'טכַײלַאב-זַאג
 יוַג לֶׁש 01 ם88 00)} 'ןואג
 .יַרֹוח לָׁש 01 ם8טש6 606// !ןזַאג
 ,אָמפַנ ,טֶפָנ 6/08006 4, !עזַאג

 ,(תשר השעמ גראג יֵרֹוח 88096 8. !עזַאנ
 ,וַנַה רֹונָצ 8:88-ץוקס (עז.| =) 5. רערדזַאג
 ,ןֹוּתִע 88ע0146, םססטפמפמסז (קז. | -) 8 סעוַאג

 םשנ לֶא 606 (// רעטעג) ;םיִהֹלָא ,לֶא 606 פ. טָאג
 ,(יללכ

 !יה ךכרבי 606 21088 ץסט! !ףלעה טָאג --

 ,לאל הדוה 1081 (406 טָאג קנַאד ַא ,ןעקנַאד וצ טָאג --
 1 ןתי ימ ,'ה ןתי 606 םעפתפ ןבעג לָאז טָאג --
 רומשי 'ה 6406 109016 !ןַײז ליצמו רמוש לָאז טָאג --
 !הלילח ,!ליציו
 ,'ה תרועב 6606 861ץ1ת9 ףלוה טטָאג טומ --
 עיגה 0 210818 ס0ת8'0 626 םָאג וצ ןעמוק (44.) --

 ,ותרטמל
 ,תומ 90 6016 ןעמוק טָאג וצ ךיג (464) ==

 ןורעטנַאלַאנ -- 198 --

 ,םהר 60 1806 1תסעסי/ ןצרַאה ןוא טָאנ ןבָאה (46.) --

 60 96 8 ס0ע} ןַײז גודלוש המשנ וד טָאג (40,) --
 ,םימת שיא היה 18800629 801

 םערַא .ז ,ךַײרקנַארֿפ ןוא טָאג ווו ,םעדַא ןוא טָאג ווו ןבעל --
 ,ךַײרקנַארֿפ

 0886( ןסוי 1001/2,6000/0001/ (21. ם --) 8. עינלַאװָאטָאג
 ,(הסדנה ילכלנ קיִּתְרַנ ,קיִת 9/08/2י1/02671/8)

 ,טעקטַאג = סעװטַאג

 611 !לֶא תּוהָלֲא 800680, 4600/ 5 טַײהטָאנ
 ,לֵאָה תַנּוכְּת ,תּוהָלֶא

 ס4810ץ16, !:ןיִמ 1146, 8019 (// ןע --) = גנוטַאג

 ,אָמָנּוד 6
 2616 18 םתמ 10818006 גנוטַאג ַא ךַײא בוג ךוא --

 ,אמגוד ךל אה
 .ןיִמ 8סצפ, תות6 (קז סעקנ -) = קענוטַאג

 ,הָליֵלֲא 1044688 (2/ ס -) . עכוטָאנ
 ,סעקטַאג==סעיטַאג

 ,תֹולַתֲהַמ תּומְָּד ס81081ט16 (עז.| -) 5. םנגעזעג-סטָאג
 ,םיִהֹלָא תַדֹובֲע 610146 8610106 8. טסנוד-סטָאנ
 =8'6006 24000806, (ע1.ס -) 5. עשטּפַארטס-סטָאג

 ,'ח תַאְנִק אָּנַקְמ ,יִאָנַק 96

 ,טיִנֹוּתְחַּת 61800618 8. קז. סעקטַאנ
 801061מ1מ6 (/) ּוהְרִרְמ הָרָמ 881 006 8. לַאג

 ,תּורְמְרַמְתַה 8ע196 (60.) זרֹאְמ רַמ רָבָּד טסעיק 01006ע

 0 1009 טסעש 2810 לַאג רעד טומ ןטעברַא --
 ,דאמ הברה למע
 00 טסזת19 +1?10160ש לַאנ ענורג טימ ןכערב --
 ,קזחב איקה
 םדא 8 400661-116814664 זמּפת לַאג ַא ןָא שנעמ ַא --

 ,דאמ בל בוט שיא ,בלה ךר

 40 טס 960061-208ע066} 06 לַאנ ןיוק ןבָאה טונ --
 ,בל בוט היה ,בלה ךר היח 64

 ץמא שיאל היח 90 806 00100088 לַאנ ַא ןבָאה --

 ,חב שיאל היח 40 8806 80/008/ !בל
 006 זמט80 2806 םוא וצ לָאנ ַא ןבָאה ףרַאד עמ --
 חכ ץמא שורד 89968098 90 0681 טט19ג םוזמ
 ,ומע קסעההל

 60 8ץ116 8 עסעפסמ ןַײרַא לַאנ רעד ןוא ןצעמוא ןָאמ --
 ,שיא זגרה
 ןפ וצ 06 224 106 8816 לַאנ ןווא זוא םָאד --
 .(אאוה דחא

 ,ריִעָה שאר תמםצסע/ (ע/ סע - ןע -) 8 ַאװָאלָאנ

 ַךַהְתִמ 08 !יִסּוּמִנ 88118ת9) קס1106 60) טנַאלַאג

 ,ֹוׁשּובְלִּב

 ,טּושק יְִּכ 18009-40008 8. ןורעטנַאלַאג

 ,םלוע םעד ןוֿפ טֿפא טרעה עמ עכלעוו !עזַארֿפ רעד ןיא (א

 עגידרעירֿפ יד ןיא טראוו םעד טימ טינ תוכייש ןייק לַא ג טאה
 ןשיזייצנארֿפ םעד ןוֿפ גנוזירנראֿפ א זיא לאג ןייא .סעזארֿפ
 ,יילרעגייא ,ךיילג 6881 ט-אוו



 ֿפָאלַאנ

 ,הָרֲהַּד ,רּוּכְרִּכ 8110ק (עז. | -) 8 ּפָאלַאג
 ,רֹהְּד ,רֵּכְרַּכ סס 291100 ש. ןרופָאלַאג

 ,לָּדְרַע 4910016, סטסע8206 (קז.| --) 8 שָאלַאג

 ,לַעַיַלְּב ,לֶבָנ עספג6, 800ט06161 (27. סע -) . ןַאגלַאג
 ,ּודֹוה לֹוגְנְרּת לָׁש 09 טטעסץ-600/ 06/ עקסנַאגלַאג

 ,ודוה לוגנרת ?טע0-0001+ ןָאה רעקסנַאגלַאג --
 .רֶקָי רֶבָּד 8סנמססמ1מפי 4081 (//0.) !בֶהְו םס10 8 דלָאג

 !יביבה זמצ 08ע1100 !דלָאג ןַײמ --
 ,דומשדלָאג =רעטעברַאדלָאג
 8016-ו061809, ?עסָצ- (;6|-) 8. טכיװעגדלָאג

 ,בֶהָּזַל םִיַנואמ טטס18/
 ,בָהָז םּוקָר 4010-סעמעס166:66 64} טקיטשעגדלָאג
 .בָהָז יִלְּכ 0146 דטפג:ס, 8:016/ 8:1010168 גרַאװדלָאג

 .רקָי 6081 (/0.) !בֶהָו לֶׁש 010, 80146ת 66/ ןדלָאג

 9010-11060, םנשמז- (2ז ס - ,--) 5. רערוֿפדלָאנ
 ,תֹואָרֲחַמ הֵּקִנְמ דטסעתג2ת

 ,רערוֿפדּלָאג = רעמַארדלָאג
 ,בֶהָז ףֵרֹוצ 90148ע19מ (ע7. } =) 5. דימשדלָאג
 בֶהְו םיִּפְצִמ םִיַלּוׁש 8110-0486 (עז.| =) 5. טונשדלָאג

 י | ,(רפסב) = |
 8קומתסע 01 8010- (204 ס- ,-) 8 רענופשדלָאג

 0ת6 טם0 18 401621ש ;בֶהֶו יֵמּוח הוט 8
 ,תּוריִהְמִּב רֶׁשֲעְתִמ 6901: 1168

 ו לַמְׁשַה אָצֹוה 90 281080186 0. 6. ןריזונַאװלַאג

 שא למשחה חכ) תֹויְנַוְלְנ ם1ט91810 8. םזינַאװלַאנ

 ,(תונוש תוכתמ יתש תעונתמ
 וַחַה לָׁש ם9108210 06/ שיונַאװלַאג

 406066) (21 ס --) 5. עקרָאילַאג
 .(ןורטאיתכ) ַעיִצְי

 ,רמ 01996ע (60.) :הֶרֶמְל הָמֹוד שנוק 66/ גולַאג
 ,םיִמֹוׁשְמ תּיִנֲא 88/סצ (עז | =) 5. רעילַאג
 .רעֶּת עםעסע (2/ ס--) 8. רעסעמלָאג

 00 8םםטס 0.7. ךז--ן;ַחֵּלִנ 00 82806 0 6. ןלָאג
 .ַחֵַּּנְתִה 1

 ,רֹוהָט ץטעס 66/- עלָאג
 ,בּלג .ַחְלַנְמ םםסשסע) טפעטסע (21 ס - ,=) 5. רעלָאג

 .אָרְטוזג ,עַיִצָי ם811סז7 (01. ס -) 5. עירעלַאג
 .ץָּפַע 4911חט6 8. שעלָאג

 1108 :ןֶטָמ רּוחַּכ םנמפנו ט811 (2/ ס--) 8. עקלַאנ
 ,לֶרֹוּגַה רּוּדַּכ

 ,רבתשה 40 860 6זטמע עקלַאג ַא ןכַאמ (106.) --
 ,לֵרֹוג ֵּפַה 60 081109 ש. 4. ןעװעקלַאג
 (ז18ת0181 !טזממ 01 6860686 (2/ ס -) 8 עקלמָאג

 (א תֹוָצְק שֹלָׁש תַלֲעַּב הָניִבְנ

 ,גֹופְס םמסתפס (2/. ס -) 5 עקמָאג

 ,בָּנַג לָׁש 01 8 סגגס1 ?םוסטנ8מ 46/). עקסװָאנַאג
 0819, נ806 !ְךֶלֲהַמ ססטע8ס (2/. גנעג ,ןע -) 4. גנַאג

 ;(ועש לש) הָעּונְּת 4168100 (0/ 6 01000) !הָביִלֲה

 ,יִנוְל
 דלָוי

 יִנוְלּנַה 5
 881|סע7 (0/

 =צ ַמ

6 

 .עפמולק ַא יקיטש ַא אסאע24 שיסור ןוֿפ (א

 ץ'עניטסָאג -- 189 --

 דטֹפַש } 1מםמ- ;רֶדָק והָּטִׁש םג69206/ ;תּוחיִלְׁש 664
 הָצּובְק 866 :הָׁשָּבְלַה 41088 !ָהְנִמ ,הֶנָהְנַה ,ְּךֶרֶּד סע
 ,(םירפס לשנ הָמָלְׁש
 השע 90 0806 2 0ט10/ 206 גנַאג ןכוג ַא ןבָאה --

 ,תוסג תועיספ
 הלש 40 8644 סת 2ת 611806 גנַאנ ַא ןקוש --
 ,תוחילשב
 ,תוחילשב ךלה 90 40 סמ ּפמ 6186 גנַאג ַא ןווג --

 {םופ 18 0ט106 2 !גנַאג ַא רומ גלָאֿפ זוא טָאד (66.) --
 {מופ 18 0טס106 8 102! !בר קחרמ הז 618082061
 !הלק אֹל הכאלמ יהוז
 0 26 64/68806 1146 רעלטעב ַא יװ גנַאג ַא ןוג --

 ,םיחתפה לע רווחה ינעכ םיערק שובל היה 2 0688
 םיכרד 286 טעמי 086 108מ068 גנעג עסואימ --

 ,תונוגמ תונהנה ,תו וגמ
 לש המלש הצובק 4 806 04 2001:8 רעכוב גנַאנ ַא --
 | ,םירפס
 ,תחא תעב 80 686 88106 1116 גנַאג ןווא רַאֿפ --

 6114 80-089 (2/ ךעל -) 8 על|ענעװגנַאג
 ,(תכלל דלי לגרהל בבוס םע טומ) םיִדָלְי תַלְגֲע .

 ווא םסס86 (ץ1. זנעג --) . זנַאג
 ,לדנוש = עטנָאג

 יַעיִצְי 0281608צ7 (עז. סע -) . קענַאג
 ,רָכָז ווא 8804ס/ (עז. ס -) 8. רענָאג
 ,םיִנְוַא לֹוק ,םיִזוַא תַאיַרְק שסטט}גמפ 5. ַײרעגָאג
 ,וּוַאְכ אֹרָק 90 םיסטס16 6. 4. ןרענָאג
 006.|!םֵּלֶׁש טס4016, 620ו96, 60זמ0װ71606 00/. ן'נַאג

 ,ליִלָּכ טטמס11צ } סם?1ניס )יש ס60תגק7)1606

 ,ןצנַאגנוא ,ז ,ןצנַאג ןוא --
 ,הָלֹוע טטײמ-ס01611ת8 (27. ס -) 8. רעֿפּפָאצנַאג
 ,ןֹוביִבְס לָׁש ףֶנֶּכ טסֹומֲא 09 8 ?סע (2? ס -) = עקנַאג
 1816 18- :רֶכָו ווא 2860 (2/  ס -) 8 רעשנָאג
 ,לֹודָנ קּוּבִקַּב 0611166 6

 .ץּוח ,בֹודָר 80666 (27. | -) 8, סָאג

 .הָכיֵפְׁש ,ּךֶפֶׁש עסטניומא (קז. | -) 5. סָאנ
 לָׁש 01 81800, 04 סנמץוזס 00/. ענעװטסרַארוסָאנ

 ,תּוכָלַּמַה

 חינחלושה וזמְמסות} 2884 קנַאב ענעװטסרַאדוסָאנ --
 | ,הכולמה לש

 זצעומ תיב 1זממס1181 12ט108 עמוד ענעװטמרַאדוטָאג --
 ,(היסורב תינידמה הכפהמה ינפל) הכולמה

 ,רֵּקַבְמ ט181901 :ַחֵרֹא 804080 (2/ טסעג) 8 טסַאג

 .ַחָרֹוא
 ,שיא לצא חראתח 60 260 סת 8 ץ181/ טסַאג וצ ןַײז --

 ,ןֹולֶמ ,םיִחָרֹוא תיֵּב גםמ 2/. רעזַײה -) 5. זױה||שסַאג

 ,הָיְנַמְכַא
 ,הָיְנַסְבַא לַטַּב 1םמ-ס6מס+ (2/ |  -) 5  טרִיװטסַאג

 ץעס- !ךֶלָּמַה ְךֶרֶד גוישע (2/. סע --) 8. ץעניטסָאג
 ,ַחֵרֹוא תַנְּתַמ 8סמ?, 2146

 יי
= 



 ךולדנַײרֿפטסַאנ

 ;םיִחָרֹוא םיִנְכֵמ 808/108016 460 ךילדנַײרּפטסַאג

 ,םיִחָרֹוא תַפָנְכַה םסטמ118119/ 5 טַײק -- ||
 8100188-עססנמ, 8010 (// |-) 9. רעמיצטסַאג

 ,םיִחָרֹוא רַדֲה
 ןֶָצְמ רֹומְקַא רֹותְּב קַחֹׂש 90 8ֹוע ש. ת. ןרולָארשסַאג
 רַעְנ 80066-טסצ} םפזמֹומ (2/  ןע -) 5. גנוינסַאג

 ,תֹובֹוהְרִּב טֵמֹוׁשְמ
 תֶטֶמֹוׁשְמ הָנֹה 8?עטממקספ (ע? ךע -) 8 לדַיומנסַאנ

 : ,תֹובֹוחְרִּב

 תַחיִׂש 9816 0? 986 8/669 (2/. |-) 8 סעומשנסַאג

 ,תֹובֹוחְרִּב םיִׁשָנֲא
 1807 0? 1286 םסט86 (2/ 8 --) = עינידָאפסָאנ
 ,תִיַּבַה תַלֲעַּב ,תִיַּבַה תֶרָבְנ םסוג8סױ116,/ 8

 ,הָיְנַמְבַא ,ןֹולָמ 1ממ, 0461 (2/. ס --) 5. עדָאפסָאג
 .גלְוַמ 101 (21. ןע -) 8. לפָאנ
 .הָאָּתְׁשִה ,הָּפ רעֶּפ 90 8800 6 ח. ןֿפַאג
 יויִּפ רַעֹֹּפ םפץס;, ץפשתסע (2/ םס--) 8. !עפַאג

 ,יִתָּפ 9001 !קֵהַפְמ
 ,בֵרֹוע סעסיט (2/. ס -) 8. ?עפַאנ

 ;לֹּכַה ,לֹפ 811 :ליִלָּכ טטגסוןץ} 6861ע017 660. 'רָאֹג
 .לָּכ טטם016 660. ע- ירע --|| ודֹאְמ ססצצ
 ,ףטכה לכ 811 606 10026י/ טלעג סָאד רָאג --
 .דחא ףא ןיא 1106 40 211 םונ רענווק רָאג --

 ,לילב ,ולכ 60111619 ןענַאגנוא רָאג --
 0 986 ט100086 ;ומת דע 90 986 6006 רָאנ ווב --
 ,ראמ דע ,רשפאש המכ דע
 טלעוו רערָאג רעד ןוֿפ --
 ,םלועה לכמ

 סע, 466-?09ט1מ (2/. |-) 5. :רָאנ

 ,לדוורד == ;(הכונחב םידלי קחשמלנ

 ,ריִעָה רֵמֹוׁש טס110סנ84 (//. םע -) = יָאװָאדָארָאנ
 ,ריִעָה רַׂש ?סיטמ-041111/ (עז. ס -) פ עשטינרָארָאג

 ;תַהַּדַה טטמומש 1606 (ע? פ--) 8 עקׂשטַארָאג

 םטצע (730.) ווָגֹר ,םעּכ ןֹורָח 110 01 2801 (/744)
 ,תּוריִהְמ

 ,ןיי תַמַרְׂש תיֵּב 618011סש (ע?. ס =) 5. עינלַארָאנ
 ,תּובְרָע ,הָּבְרֲע םוגפניפמט6ס (0/, ם -) 5. עיטנַארַאג
 ,"רעָּב בֹרֶע 90 םיט8180006 ש 4. ןרוטנַארַאג
 ,הָּמֶלֵא 8083 (2/. םע -) 5. !ברַאג

 ,תֶרָמֹומֲח םטצמק, םטזממס208 (2/ סע -) 9. ?ברַאג
 ,ןּונְבַּ

 תיֵּב 980-80086, 18מתסקש (2/. ס -) 6. עינרַאברַאג
 .יִקְסְרּוּב ,תֹורֹוע דּוּבע

 ,יִמְרּוּב ,תֹורֹוע דַּבַעְמ 6806 (2/. סע -) 5. קונרַאברַאג
 ,תֹורֹוע דֵּבַע 0 18, סטזעש ש. 6. ןברַאג
 ,קנגרַאברַאג = רעברַאג

 וילעב םישמתשמש ץע) גֹוא 801040/ 8 ץלָאה-רעברַאג

 ,(תורוע דובעל

 .עינרַאברַאג = ַײרעברַאג

 ,תֹורֹוע רּוּבעֶל רֶלָּנ ט88 8. ערָאק-רעברַאנ

 03 186 1ס8016 לטס46

 ןֹוביִבְס ,ןָלְגְלַּ
 ז 12 7

 עקרּנרַאג -- 140 --

 ,תֶרָנרג ,ֹורָג 1גיס84 (עז. סע --) . לָאגרַאג
 ם001160 ותְרָנְרִג ,ןֹורָנ 9מע086 (2/ ןע-) לגרָאג

 ,הָנָה יטומסקנקֿפ :ַעֹול

 תא ףטש) רַוַנ ,ֹונֹורְנ רעֶרַע 90 289816 0 ןעלגרָאג
 ,ןֹורָגְב אֹרק 90 טצפיט1 06 םסנ8צ ש. 7. ךז || :(ןורגה
 ,(הרישב דעור לוק עמשהנ רֶצְרַצ 60 1111, (ט8006ע ?ַהֹרֶצ

 הָקיִּפ 8081 התְק1ס (2?. פענק --) 5. פָאנקץלגרָאג

 ,תָרְָרִג לָש
 םוג1169 :ןֹורָנ גניס86  (ע?. סע - { -) . לָאזדרַאנ

 .טֹול

 ךֶסֶמ סטע;?פ1מ (קז. ןע -) +. ןידרַאג

 תַמְכִמ :הָחָּתְלִמ דטפעסנסס (2/ פ -) = עבָארעדרַאג
 ,םיִדָנּב

 :הָרֹונָח ,רֹוַא ,טֵנְבַא םוי816, 2619 (עז. ןע -) 5. לטרַאג
 .ץֶרָאָה רֹוזַא 0116 (0600".)

 רוזא ?ס1מ01:806 2006 לטרַאג רעגוסעמ (0609) --
 ,גווממ
 ,רק רוזא 1:1810 2026 לטרַאג רעטלַאק (0600) --
 ,םה רוזא 401:140 2006 לטרַאנ רעסווה (060ז-) --

 ,רָח ,רָזַא 0 םֹועס ש. 6. ןעלטרַאג
 יונג 881:0סמ (2} רענטרעג ,ס -)  ןטרָא;
 ם:8:46000816, 8814סת-?ע401, ץס- 4. גרַאװנטרָאג

 ,תֹוקָרִי ,ןֶּנַה קָרָי :0080168) םיססמ8

 ,לבומשרעמוז = לביטשנטרָאג
 זתוג80?8- ;לַּדְרַה תמט89816 (} ס -) 5 עצושטרָאג

 ,לֵּדְרַה לָׁש תֶשֹּבְחַּת 188061, 8118

 הקירפאב ףוק) הָליִרֹוּג 801118 (20 ס-) 8 עלורָאג
 ,(םדאל בורק רתויה

 תַפָרֹוּפַה הָיַד ע160ת-מפשע (2// סע -) 8. שטולרַאנ
 .םיִנֹוי

 ,תָרָנְרַג ,ןֹורָג טגעס89 (2/ ס --) 8 עלרָאג
 0100 ֹוהַסָּכִה .קֵקֹוּתְׁשִה ס 06 6884ס9 0. ת. ןרַאנ

 !סמ- !תֹוקְקֹוּתְׁשִה 68861688 || זַעְנֲעַגְהַה ץספזת
 ,םיִעּונֲעַג 10

 ,גאהָמֹוק 8פסעש, 1100 (ק/ ס - ,--) =. ןרָאג

 ,תומוק לַעַּב 8001166 86/. גורנרָאג

 -ײרד ;תומוק יתש לעב דשס-8901106 גודנרָאג-נווװצ --
 ,תומוק שלש לעב 18ע00-860ע166 גודנרָאג

 ,בָצֵמ ,רֶמְׁשְּמַה ליה םּפעצופסמ (םז ןע --) = ןָאזינרַאג
 עזסח. 400.||:אל יִרְמַנְל םסס 20 911 600. סינרָאנ

 משונרָאג == רָבָד אל ,הָמּואְמ אל ס?גומי
 .ץבע רינרַאג == רוטננרַאג

 6109008 (2/ ס--) 5. רעטונרַאג
 ,םיִריִׁשְכַמ ֹוא םיִלָּכ ְּךֶרֶע 866 ;םיִדָנְּב

 ,(רגב לש טושק םיפדיתופטזץס} ?נ11מזנֹומשי 6. ןץ'כערַינרַאג
 081018061) ?עגנמנמסע (2. ס-) 5. עקרינרַאג

 ,(דגב) תָטֶּׁשַקְמ

 תַפיִלֲה 810 1

 .שזאטע רעטשרעביוא 8618 שיליופ ןוֿפ (א



 טשינרָאנ

 ;םָּפָא ,םּולְּכ ,הָמּואְמ-אֹל םספמותפ ןקעיסח. 406. טשונֹרָאג

 .ְךֶרֲעָה לק ׁשיִא 8 800067 5.|
 ,טפאל םיש 40 869 89 תפטסוגפ םשננרָאג וצ ןכַאמ --
 -  .ֿלֵאל םיט
 00 ת081:6 119016 01 םעמע ןוֿפ טשננרָאג ךוז ןכַאמ --

 ,רבדב לזלז 80146912
 עס 6016 10 תס101מ0; טשונרָאנ טומ ךיוז ןזָאלמױא --
 ,לַאל חיה

 רע רָגֶּב ְךֹתֶה עס סש+ 8 47688 }סיט ש. 4. ןעװעסרָאג
 ףֹׂשָח 60 טס8+ 1זמט 2004 226 840014618 !הָוְהָה

 /  .םִיִמְָּכַהְו ראָּנַצַה
 ,טעסרָאק = טעסרָאג

 .קיִרָח ,ץיִרָח םצססטס} ץ800ס+ (ןװ. ס -) 5. ערַאג

 ,רֶמָצ הָוְמִמ רטס;8966} ץפצמ 5. םערַאג
 ,רָמָצ הָוְמַמ לָׁש 04 טטסע8066 80. ןסערַאג
 ןבא ןימ) רֹבְרַּכ ס8נטוגת016 (עז ןע -) 5. לקנוֿפרָאג

 ,(הרקי

 ,לָכא תיֵּב 6801מ8-ןגסוג96 (עז.| -) 5. ךיוקרָאג
 .ץענוטמסָאג = ץענושטשָאג

 ז1089008090 8 תֹואְּבִג
 ,יֹאַּבַּגַה

 יטפ2008 0 1ע108066 01 8 (/}. םיֹאַּבַנ) פ. יאַּבַג
 ס088061 ;!תֶסֶנְּכַה תיֵּב לַע ַהֹּקִפִמ , -- טץמ22046
 601100001 03 !הֶרֲעָה רֵּבְִו 06 8 00ת81688010

 ,הָקָדְצִל תֹובדְנ ץֵּבַקְמ 8108, ם!עגסמסע/ 0800ת
 ,הָקָדְצַה לַע הָנּומְמ

 0600181 81- (קז. םיִלְלֹוּכַה-םיאְּבַנ) 9. ללֹוּכַה-יאּבַג
 ,הֵקָדְּצַה לַע לֵלֹוכ הָנּומְמ צמסמסנ, 1)802018 608000

 הָנּומְמ ם1זסמסע 408002088 (ע/. ס -) 8. עטיאּבַג
 ,יאַּבַּנ תֶׁשֲא טט196 01 2 יאֹּבַנ (0.4.) ֹוחֲקדְּצַה לַע

 1116, ; - טסטתספש, 009406/ (2/. םילובג) 5. לובְנ

 ,םּוחָּת 114118, 64021814 ;הָצָק ,-- 4
 ,רוּביג == רֹוּבִנ

 ;וע יֵחֹּכ , -- םנושנפ, 8116081מ (ק/. תורובנ) 8. הֹרובְנ

 , = סצק1019, סניס1ס 209 !הָרּובְג ַהּור , - סניס1810
 ,הָרּובְנ הֵׂשֲעַמ

 ,םיקיזמ לש חכ 66611188 ץסדטסע הרובג עצרַאװש ַא --

 זתוסמצש 40608 01 (100} 5. 2? אֹרֹוּבַה תורובְנ
 ,תֹואָלְּפִנ * =. דקסס68

 טס2!?ז זמפמ 1168 מנתת (ק/?. םיריבנ ,{ --) 8. ריִבָנ

 ,ריִׁשָע
 8 לסעש 1108 (/|, םירידַא םיריבְג) 8. רידַא ריבג

 ..דֹאְמ ריִׁשָע ׁשיִא 1נּפת
 דשס8/סמש 196, 1108 טטסזמפת (2/. תֹוריבנ) 5. הֹריִבְנ

 .הָריִׁשֲע הָׁשא
 ,הריבג = עטהריבנ
 01 +םס ע{וסמ, 0010ת2108 90 186 40/}. ׂשוריִבְנ

 .םיִריִשֲעַל ְּךּיַשָׁש ,םיִריִׁשֲע לָׁש 110
 ,הריבנ = עטנריבנ
 ,רידָא ריִבָנ = םוצָע ריבְנ

 תַרָׂשִמ !  - רטפ0סת8מו,

 ןַײז רבֹונ - 141 ---

 .רֶׁשֵע ,תּוריִׁשע 110068, ד06811מ ;. טֿפַאשעריבג
 600 181028 01 1686ותסמַצ, 868- 5. תֹודָע תיִבְנ

 .--ע1ג0 01 טטטס,8

 ,ַחֹּכ לַעַּב 8604: זמפמ (עז. | -) 5. רֵבָג

 זמּפמ 0? ץנס- :ַהֹּכ לַעַּב 8004: תמפת 8. םילֵא רַבְנ
 | ,ףֹורְנָא לַעַּב 6

 ,רֵבָנ = (ע1. םינָרבג) . ןֹרְּבִנ

 .םָנֵא ןיִמ 8 ומה 03 ץסםע (עז. |--) 8. ליודג
 םע080 זמהמ פ.|;- 9040 (27. םילֹודְנ) 66). לֹורְג

 א (עבטמ) --2 48108080ת ;לֹודָנ םֶדָא
 ,לודינ = לֹודְג
 .-8 םע083 זמפמ 1מ 187861 8. לאָרׂשִיְּב לודָנ
 ,םינָּב-לודינ = םינָּב-לודְג
 026 01 986 1089 (2/. רֹודָה-ילֹודְנ) 5 רֹודֲה-לֹודְג

 .--זמהת 01 980 6
 ,ריִחָי .הָאְנ טעסט4, ם2ט0פץ  ט81מ 00/. גָידלודְנ
 םסמסצ 810 נ7 ; - 812260ט0/ (27. תולודג) 8 הלודג

 .תֶרָאְפִּת ,דֹובָּכ

 ץסוג גהצ 20881) !ןעבַאב ןַײד ףיוא הלודג ַא (44.) ד-
 ! תמאב ראפתהל לכוח 184666!

 ,קונלודיג = קונלודִנ
 ,םּורָע םֶדָא סטמת'מפפ 1860 (ןז.) 8. ׂשאֹר-לודְג
 .ידְנ לַּזֵמ 08טנ1ס0 (690-) }116 5, יִדְנ
 ,תּונתָוַאַּנ ,הָוֲאנ ןענ:166, ןבמהג811111088 6 תולדַג

 .ןֶתְוַאַג ,הָאָנ טפסטס0} ם8וטמס/ 00/. גָידתולדַג

 ץעסוג4 ס/* םפוג8מצק ץסע80ת (27. טינָלְדַנ) 8 ןלִדַנ

 ןָחְואַג
 .  .תֹונָתוַאַנ םפטקמ?ומס88 5 תֹונָלֹדַנ
 10006 90 486 ן8 ;-.16806 (2/ ֿםירָדִנ) 8 רֹדְנ

 ,(ןוינהגנ הָלָּבְגַה , -- 4676211108 ;הָרֹוּתִל גיְמ

 ,קחל השע 90 108046 19 8 1016 רדנ ַא ןכַאמ --

 ,תָנָמא םשסטס18688 (01 ם -) 5. עקטנַאנרעװאוג
 ;-106001061, 46117020ע (2/ םילאֹונ) 5. לאֹונ

 . ,בֹורָה 196

 ?מס 1ושג/ססט8 108001066 (006 5 קֹדָצ-לאוג
 ,(תישמה) -- | 2108846/)

 ,ליִלּג רַׂש ,ְךָלֶּפ רֵׂש םסססטס:תסע (ץז. ס) 9 רעטַאנרעבונ

 .ךֶלָּפ רַׂש לֶׁש שטמסנ8901181 06/. עקסרעטַאנרעבוג
 ם'סטסנימצמ 61, טניסט1מסס (68 (2/ 8 -) 8 עינרעבוג

 ,(היסורבו ליִלָנ .ְךֶלּפ .{ 20:5540)

 י01 םסטסצמזמסמ?/ 01 ץצעסצנמסס 40/. עקספנרעבוג

 ,ליִלָנ לָׁש .ְךלֶּפ לָׁש
 .עקמָאנ == עקבונ

 רֹבֵּנ 900 0080064) 0970ע00140 2 4 ןַײז רבֹוג

 | .ַחָצַנ ,-לַע

 יד אמתסמ זיא ןשאר) ןוֿפ גנוטיידאב רעד ןיא לודג א

 עגטמ רֶעד ןוֿפ ןעמאנ םעד ,0108, 810856 ןוֿפ גנוצעזרעביא
 ,שטיידכיוהלטימ ןיא



 גוגְמּו נג

 -.608 40 1/8808 ((וע0 2602168) זו, גֹוגְמּו גג

 ,(םימע ינש)
 גתס שפע 01 6100 286 גוגמו גיג ןוֿפ חמחלמ וד --
 2180:08 סגס 89600016 90 ץץ00606 186 2108-

 תויהל הדיתעה המחלמה ,גוגמו גוג תמחלמ 818016 6
 ,הישמה תאיב ינפל

 ,לדוגַא = לדונ

 סעש !םָמָה ט1016006 :ַהֹּכ 0906 (2/. |ן-) 5 דלַאוג
 2610! 404.||!הָרֶזֲעְל הָאיִרְק 0811 109 ס1ק !הֶקָעְצ
 81801008!/ 8000 תס8שסתפ! ;!ּוליִּצַה ,!ּועיֵׁשֹוה

 !םֶהָרָבַאְּד ּהיָרְמ
 ,וחרכ לעב :הקוחב ,חכב םצ 1006 דלַאװג טומ --
 40 !חרצ ,קעצ 90 19480 8 סע רלַאװג ַא ןכַאמ --

 ,הרועל ארק 0811 104 םסוק

 !םהרבאד הירמ 4000 208ט008! !ןעורשעג דלַאווג --
 ,ריִּבַּכ ,לודג 689, עמ1סימפצ 660/) . ענװָאדלַאװג

 ם|8עומ 2611 (ק. רעקעלג -) 8 קָאלג|-דלַאװג
 ,שַעַר ןֹומֲעַּפ

 10860006 01 ססנגקט18102 (27 )-|  8. ךַאז-דלַאװג

 ,טַאמ-דלַאווג == ;םָנֹא רַּבְּד
 081, זמוקמלצ !אָרֹונ ,םֹויִא 60ע11016 06 גודלַאווג

 | ,ריִּבַּכ ,לֹודָנ
 81801018!/ 8000 087028! 40/. סעקנודלַאװג

 !םֶהָרָבַאְּד ּהיִרְמ
 ,םָמָח הֶׂשֲעַמ 809 03 ש1010466 (2/. | -) טַאט-דלַאװג
 .קעָז .קֹעָצ 00 סעש, 80ע0248 0. 0 ןעװעדלַאװג
 ,הָעירֵק עסם9 (21 | =) 5. םורדלַאװג
 801610/ 01 ?גס 03410 (2/ סעצ -) . ץע|װ:דרַאװג

 : .ךלֶּמַה יֵרְמֹוׁש ליִחְמ דֶחֶא
 .ץעיודרַאווג = (עז. | -) 5. ססודרַאװג

 .ְךֶלֶּמַה יִרְמֹוׁש ליֵח 906 881608 4. עידרַאװג
 דּודְנ ש8ע0 1680? (2/. | -) 8 קלופ-עידרַאװג

 .ךלֶּמַה יֵרְמֹוׁש ליה לָׁש
 ,גָרֹּבַה יִציִרֲח טטסעצמ 01 2 8סנסיש (2/. | -) 5 טנוװג
 םיִׂשֹועָׁש ַחֵּדְקִמ 8םסעסיש-?םמ (ןז. סע --) 5. קינוָאטנִוװג

 ,גָרֹבְל רֹוח ֹוּב
 ,הָבֹור-הְנְק ןיִמ 196 (עז. ס -) 5. עקיוָאטנוװג

 8טטס1-  !רֹוּתִפַּכ טט900ת, 800 (ע/. סע - | -) = דג
 .הָרּוּבַה גת שס|ת

 ,-60448000180100 ({}. תֹואְמֹו נ ,תומויג) 5. אמזוג

 ,בָר רַּפְסִמ 81680 תטזממס/ !הֶוְרְּפַה
 סתסעמנסט8 !וָרָפָנ ,םֶזנְמ סא88018000 64/}. גנדאמזוג

 | ,דֹאמ לֹודְג
 .הָּוַצ ,רֹוָג 90 460ע06} 0ע4סע 0. 4. ןַײז רזוג
 ;ןיִּד רֹוָג סס 6000106 ןט0010609 ט 4. ןַײז ןיד רזֹוג
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 ,הָוַצ ,רֹזָנ 0 0646

 ..תיִנֲעַּת רֹוָג סס 400ע66 8 1289 6. 4 ןַײז תיִנעַּת רזֹוג
 אס 800 || ובל-בֹוט אות4 :בֹוט 2000 06) 'סוג

 ,בֵטיֵה
 ,גיואד םוג ,ז ,גיוא טוג ַא --

 גיטומטוג

 ,טרָא-טוג ,ז ,טרָא רעמוג ,טרָא טוג --
 ,דוי-רעטוג .ז ,דוי רעטוג
 .ןוצר תעש 8 םטזץסץ1010028 20{ העש עמו ַא
 !אבט ארפצ 4000 100/תנמא! !ןגרָאמ טוג

 !אבט אשמר 4000 6ש6ת122:1 !טנווָא ןטוג
 !םיֿפכש היה 8006 687! (!ןטוג א :ץרוק) !גָאט ןטוג ַא

 ,(םויב םירטפנשכ)

5 

 םירטפנשכ) םולש היה 4006 2186! !טכַאנ עטוג ַא ד-
 ,(הלילב

 ,תבש .ז .!תבש טוג --
 ,בומ =םוי ,ז ,!בומ"םוי טוג --

 .ךָאוו .ז ,!ךָאװ טוג

 ,רָאי .ז ,!רָאי טוג
 יו (רָאי ץרַאװש ןוֿפ ךופיה רעד) רָאי רעטוג ,רָאי םוג

 ,רָאי-טוג
 ז0 טסטסמ} 80820 ןצעמוא רַאֿפ ןגָאז שוג ,ןַײז טוג --
 ,שיאל ברע היח 800טעו9ש 109 2 מס01802
 60 06 סג 4004 401108 ןצעמוא טומ טוג ןַײז --
 ,שיא םע םולשב היה טט19ג 8 ץס180מ
 ,ןסווה טוג ,ז ,ןסווה טוג --

 ,םָא- טוג ,ז ופָא טוג --
 01 סתס'8 סטמ !םענב 2101080| ןטוג טומ --
 ,בומה ונוצרב 4
 ,בומל 186018017 ןטיג םוצ --

 ,הָזָחֲא 681806 (ץז. רעטיג) 4 !טוג
 סײ|} סץס (גיוא זיוב ראֿפ רוהנ ינס ןושל) 4. גיוא-טוג

 .הָעָר ןִיַע
 ,דיִמָא טשס1} 011, וטס11-90-40 (4/0.) 2060. ֿפָא-טוג

 ,בֹוט בָעַמְּב

 ,תֹורָבָּקַה תיִּב םנפשסץּפעס, סס1460ס1ץ 8 טרַא-טוג
 ,תּועָר ,הִוֲחַא 000-1611008מ/0 8. טֿפַאשרעדורבטוג
 ,בֹרֲע 900 צסט68 ש. 4. ןגָאז-טוג

 ,בָרֶע טסטסמסנ, ֿפטעספ} (2/. 8 - .-) 8. רעגָאז-טוג
 (ז. רָאי-עטוג) (רָאי-ץרַאװש ןוֿפ ךופיה רעד) 8. רָאי-טוג

 ,בֹומ ַהּו 4006 8111 2124 6218

 686 8000 8קוע10 !םוא םײװ רָאיײשוג רעד --

 ן:תסי8 רטמפ0 18 986 108000ע רט108 םותמ !
 !ומע המ עדוי בוטה הורה

 8 01088186 טמקסמ ץסטע !ךײא ףיוא רָאידשוג ַא --
 ! ךשאר לע הכרב לוחת 1408!
 זמּבמ 2117ס} !רוא טדער סָאװ ,ךַײא ףיוא רָאידטוג ַא --

 !ידירי ,רבדת הז המ טג80 816 ץסט 181/2180)

 רּוּקְּב ט1810ת04 סמ 2 8011087 .. ןטיב-בוט-םוי-טוג

 ,ןטוב ,ז !גַח םֹויְּב ׁשיִא תיִבְּב

 ס188צ טו- (ע0 ס- ,-) 8. רעטיב-בוש-םוי-טוג
 ,נַח םֹויְּב ׁשיִא תיִבְּב רֵּקַבְמ 8101

 טט001226 (24/. סע -) פ. ןאמטונ

 .תֶמָּסֶּב לֶׁש אָדיִטְׁשַּמ
 8 טַײק -- || : בל-בֹוט םםס04-תפ?ט46 40)}. גיטימטוג

 ,בל-בוט 4006-םגלט'ס(8

 יי

 טט6 6



 סטוג

 ,שּוכְר טעסץסנ?צ, 80008 !הֶבֹוט ,בֹומ 4006 5. סטוג

 ,דםח השע ובומ השע 60 40 2004 סוג ןָאמ --
 תסוש 86 ץסט} תמצ ?םמונ רוא טכַאמ סָאװ (46.) --

 | ?ידידי ,ךמולש המ 4?

 טטג89 011 ץסט ?ןנָאז רוא טעװ םמונ סָאװ (26,) --

 ?רמאל ךנוצר היהי המ ןע10886 10 824?
 ,טײקטוג = טַײקסטוג

 ?םטנמפסטני816 8801 (ק/. ןדיי-עטוג) 8. דִיי-ר}טוג

 ,תָפֹומילַעַּב בַר

 80 6800, סם 1:1680/9 ?סעתג8 060. סנַײרֿפ-טונ
 ,םֹולָׁש דַמֲעַמְּב
 00 26 1000001164} 1081:6 ןרעװ טנַײרֿפײטונ --
 ,םע םילשַה ח0806 ט19מ

 ,בָל"בּוט ,הָבֹט 4000ת085, 1000ת088 + טַײקטוג

 ,רֶבָּד תַלֲעַמ 8006 סט81ו0ש
 -אל ייֵרְכָנ ,- 8691, תסת-עסש (2/. םייֹוג) א יג

 ;תֶּדַה לַע רָבֹועֶה יֵדּוהְי 1:611810ט8 ,ס7ש  ;יִרּוהְי
 8 1600 1801829 {ת 10820ס18 01 1018 1610
 ,ןָהֹּב ,לָדּונֲא ?םוגמגמ (/4/) זֹוחָד יִניְנַעְּב רּוב יִדּוהְי

 םת 8080116/7 גננס- (עז. םיִרֹומְנ םייוג) 8. רומָנ יוג

 . - 11810ו18 סט
 40016 ;םָדָא ראַּנַצְּב תֵאְש םסו?סע (ע/ ס -) 8. רעדיוג

 .לּופָּכ רַטְנַמ סםומ
 800016 לטסענפמ,/ 202-96- (2/. תויוג) פ. היֹונ

 ןני61181008 ,/010088 !הָּיָדּוהי-אל ,תיִרְכָנ ., =- טט88
 8 1060088 18תס809 ֹות ;תֶּדַה לַע תֶרֶבֹועָה תיִדּוהְי

 הָניאָׁש תיִרּוהְי הָּׁשִא 2480008 04 םסע עסומפוסת

 יָד יֵגְוְנֲעַמ תעדוי
 | ,היֹונ = עטהיונ

 ,ירְכָנ לֶׁש ,יֹונ לָׁש 86ת01169, םסת-2סיט18ג 66 ׂשֵייֹוג
 תסמ-/ס9188 0 1סעס18מ !8תי- .||;יָדּוהי-אֹל
 ,הָיְרְכָנ ןֹוׁשָל ,היִדּוהְי הָניִאָׁש הָפָׂש 6

 ,שויֹוג = קשִייונ
 ,תּוונ 860/1/8זמ, 200-06018מ0088 8. טַײקשִייוג

 ,תּודֲהַידיִא
 ,רַעַּב יִדּוהְי 1שמסנפתפ )סט (ע/. סע --) 5. ץעיונ
 .תֹנַמְק רׂשְּב תֹוכיֵתֲָח לָׁש לָּבְתֶמ ליִׁשְכִּת שסוט1880 5.שַאלוג
 .(עבטמנ בּוהָז 9101 (27. ס --) 8. ןדלוג

 ,הָרּוּבַח ,הָטיִלְּב טגנמס/ (ק/. ס --) 8. עילוג -
 ,ּולָּב ?טמגסעסט8 86/  עטַאװעילונ
 8 8006 +סע ססלסזומש 8 (עז םילְלֹונ) 5. ללוג

 רָב תַמיִתְפִל ןֶבָא ,-.ססנמפ 1846 ֹוב 8 1064

 יִעֵָסְּב בּוצְה
 0187-82ט16 01 8 םט- (עז.רע--,ס--,םימָלֹוג) 4 םלֹוג

 4001, (10.) נרְמֹהַמ הָׂשע ׁשיִא תיִנְבַּת זמגמ 0610
 םֶדֵא סןגנמפע 161106 (/0. :רמש .ׁשֵּפִמ 06
 יויִרָז יִתָלַּב

 .זירזיתלב טדא ס1וגזמּפִע 8110 םלוג רענעמייל(40.)---
 (םפ 148858 01 םלונ ַא ןיא םלוע רעד (0'2.)--
 | .תערמ רַעבנ םעה ןומה (מט טס0ק16 18 8וגמ4

 תליְֵמ -- 148 --

 י116 דטס טסטס8210מ," ?8מ82 שנת 8. למֹונ

 הָלָּצַה לַע 'הַל הָדֹוּת 01 6808ץ1מ8 021! 09 6

 ,הָנֶּכַעִמ
 00 {ם2ת! 6000 10/ 6808ץנמפ למוג ןשנעב --
 ,הנבסמ הלצה לע 'הל תודוה ןססע31 04 6

 8 06810067 04 (ן}. םיִדָסח-ילְמֹונ) 4. דסֶח-למונ
 .- 10ט1-+88

 60 טס8וסיש 10ס108-2100688 ש 4. ןַײז דֹסֶח-למֹוג
 ,דָסֶח ֹמָנ

 .עקוטסַאלעמוג == ;ףָרְׂש ,אָמּוק שטזמ, זטממסצ+ פ. עמוג

 ץג0001, םטמג 6188110,) 08000- 4. עקיטסַאלעמוג

 .ׁשיִמָּנ ףֶרֶׂש ,יִציִפה אָמּוק ססטס
 .ְדַה 8186 (ע/. ס -) +. !ןעמוג

 זףֶרֶׂש לָש ,אָמּוק לֶׁש 0? םטנמ, 0? עטמטסצ 66/. ?ןעמוג

 04 ץטק סע, 0? םיטנמ 6188910} 07 (6

 | ׁשיִמְג ףֶרֶׂש לָׁש ,יִציפְק אָמּוק לָׁש
 :יִבָרֲע ףֶרֶָׂש ֹוא אָמּק טזמ 2182016 5. עקיבַארעמוג

 יִבָרֲע ףֶרֶׂש לֶׁש קָכָּד םננגוס(6
 .רֹמָּנ 90 11מו8מ 60 ת01006 0. 4. ןַײז רֹמֹונ

 11תס 8001: (6מ וש0/00) (ז | -) 8. ךירטשצנוג

 ,(הביתככ) הּפָי ּו
 .הָָיצְי 08861מ6 !ףָטֶׁש עסטנותפ 4. םונ

 .םַעַמ 98806 (ז. | -) 9. טסוג
 026 !ץומפ ומ 28סתצ 6צומ (27. םיססֹונ) 5. ססֹוג

 םֶרָא .תֶוְמַה יִנְּפִל םיִנֹורֲחַאָה םיִרּוטִּיַה סֵבֹוס ׁשיִא עס80ת
 םָצֹומֲח 06/. ע - ירע = |:ַעֹוג 4ץומ8 ןעיס6.|| :ַעֹונ
 יֵעֹונ

 יִעֹוג ץנמ/: 00). גודססונ
 לֹבֶס 0 116 ֹות םקסתִצו 20 6ץומ8 שת. ןססונ

 .עֹוג יָה .תֶוָמה יֵנְפּל םיִנֹורֲחַאָה םיִרּוּיַ
 ,ןסמֹונ = ןעסונ

 .ףָטֹוׁש םָׁשָנ טסטנומפ 181 (2/. ס -) =. ןגערדסוג

 טפעעס1 04 8 ףט111 :הִיוְנ ,-- טס4צ (2ז. םיפוג) 8. ףוג

 ,(הביתכל) הֶצֹונ ּלָׁש הָנָה
 םָפּוג ּהָפּונ ,ֹופּו 0008011) 180ת0861068 200. אפוג

 ,(םמצעב ,המצעב ,ומצעב)
 י-ססצעסענופע; 10806118119} (2/ =) תוינפֹונ

 ייֵמְׁשַּנ רָבְּד ססעטס181 מות ;תֹויְרְמֶח ,תֹויִמְׁשַּנ
 .רֵגָח ,רֹוָא 00 םויס ש. 6. ןטרוג
 ,לָּוִמ .; 106 (2/. תֹולָרֹוג) 8 לרֹונ

 ,תולרונ לפה 60 0886 1098 לרֹוג ןֿפרַאװ --

 ,ער לרוג 8 886 104 לרֹוג רעגורעיורט ַא --
 60 6886, טנומפ 8001, 0008810 4 6. ןַײז םרונ

 ,םֹרָ
 ,םֹרָנ 90 1086 0 6. ןַײז םֹרֹוג
 ט08ג68 (6 0090+0/ 40 2000 9066 תתקת- ןׁשֹונ

 ,(םירבעה הב ובשיש םירצמב זוחמ) -- |/26 7666 6/1061)

 60 0671806 181 1?סזג 106 ןשוג ןוא ןכורקרַאֿפ --

 .ןינעה ןמ הברה הטנ םטס

 .-טסטטסעיצ (ןז. תֹוליֵגְנ) 4. הליזנ



 הריזנ

 0818 זהָשָק ןיִד"רַוְג סס11 606166 (ץז. תֹוריִזְג) פ. הֹריִזְ
 ,תּונֲעְרִּפ 1מ197, 1018101?ט6

 90 10906 8 (םערצוג :ןעייל) תוריזג ןכַאמ (.) --
 .ןואש םקה 6

 ׁשֵּקִה 8281089} (קז. תֹווְׂש-תֹוריַוג) 4. הוָׂש-הריזג
 ,(המוד הלמ ידי לעג

 400ע66 01 1סע- (ק/. דַמְׁש-תוריזג) 8. דֵמְׁש-תריזְנ

 .=- 61016 60ת0618100
 109888026 01 0608 סצ 180 . ת"ַּת-תוריִזְנ

 יִדְו לַע םיִרּוהּיַה גָרָה ,-- (0088801:8 ומ 408 (1648)
 ,חית תַנְׁשִּב םיִּקָזוּקַה

 ,הליַזְג = הֹלְוְנ
 סטמסע} וגומוטפעצמפמ, טננ- (/ םיִנָלנ) 4 ןלִוַ

 .ַחֵצֹור זמטע0סניסע ;דֵדֹוׁש ,--+ 46

 00 1816 00ט1806)} ןלוג ַא ןוֿפ ץרַאה ַא ךוז ןכַאמ --

 וע רואתה ,קוחתח 081:6 2681: 0106 1

 6240014104 ;--עסטמסנצ 2110800806 תונָלזג

 ,םָמָח .לֶנָ
 ,תיִנָלְזַנ 9010816 ק118906 (2/6 ס -) עטנלִזַנ

 ;ןְלוַג לָׁש 04 עסממסע/ 03 טצ82מ6 64/ ׂשֹונְלֹוַג
 ןמטצ- :תֹונְלְוַנ לֶָׁש 09 עסט'מסעצ, 08 6,,, 

 ,יָנָחְצַר 0608
 ,דדָׁש ,לֹוָג 90 עסט ש. 6. ןענע -- ,ןע|לוַג
 ,םָמָח ,לֶוָג שסמטסויצ, סצ90ע0סת 5. עווטסיואוועלזנ

 ,הָחָּפְׁשִמ םֵחַי , =- 80001:, 6080629 (עז. ס -)  עִֹג

 עטתופמעמסמ6 !ןיִּד"רוְג 000:66 (2/ |--) . ר
 ,תּונֲעְרִּפ ,עַנֶּפ ,ןֹוסָא 1018107906 !ׁשֶנֹע
 2 3001 18 8 1018101- רוג ַא נא רַאנ ַא (206,) --
 .עגפ אוה ליטכ סטמ6

 ,קָמֶּפ ,=- 660106, 80000206 (2/ פ -) . ןיד"רַזְג

 ,הֹריַנְג = הֹרָונ
 ,הוָש הֹריַזְנ = הוָׂש-הרְזְנ
 ,דַמָׁש-תֹריֵזְנ = לדַמֶׁש-תֶרְזְנ

 ,ח" ַּה- תריֵזְג = ח"ַּת-תֹרְזְנ

 ,דםָח-תֹולימְנ == 400 ח"ג

 ,תמָא-לָש-דםֶח-תֹוליִמְנ = 2. א"שחנ
 ,--0140 04 61טס106זמסם/ (// ןיסיִנ ,ןיִסִנ) 9. טְג

 ,ןיִׁשּורְג סעשסװ:06  :תּותיִרְּכ רָּפַמ

 . - 8000 זחפמ, 8670 (2/. םירובנ) . רוביג

 8 109 986 108121642206 01 801 . ענרובול

 6108 (40000860 00 406 140/26/ סו007/ 48
 םינפל להקה ליטהש לִיַח יֵׁשְנַא תַמָּפְסַהְל טַמ { 22010/06)
 ;(ןילופב

 ,ענרוביג = ענרעביג

 10816 0198, ; -96440תמ, 8168 (2/. ןידיג) 5. דינ

 ,רֶכָזַח רַבֲא ,- ססת18

 .= 986 1084 81תסת, תסזטטפ .. הֶׂשָנַה דיג

 8680טניס} ּולָדֹנ 8106 ;-.01181248 טק +. לודיג
 ,הָמֹוק 1614

 .-+מס סעותמותפ טמ 09 02110/6ת . םיִנָּב לודיג

 גירנעַיוג -- 144 --

 .הָמֹוק ּהַבְנ ׁשיִא 4811 זמהמ (ן7. סע --) . קונלודיג
 ,- 6020מ098, 861// 12161:80 (20 9 -) . םֹנהיִג

 ,לֹואְׁש
 .רֹונָּכ ,םֹורְתַק יט198/ (21. ס -)  ערַאטיג
 ,םיִסָכְנ ,תֹוּוְחֲא 6898008 8. 21. רעטיג
 ,רעדיֹונ = רעדווג

 ,עלעגעווגנַאג = עלעגעווווג
 .רעווַאנ = רעֹווְווג

 .ןרעװַאג = ןרעווַײג

 םיסט8סע (0600) (עז ם -) = רעזווג
 ,םיִחְתֹור

 טס דטפ1/ :ךלָה 00 םס (ק. ק ןעגנַאגעג) 6. ם ןיֹוג
 90 :(רבד תושעל בֵׂשָח 40 טס 0100 ולִיַט .ְךֵלַהְתִה
 90 06 ןטסאצ !בֹומ הֹיָה 90 60 :רֵכָּמִה 0 031, 8611

 .(ףלק) אֵצֹוה 90 ץנהצ (6 6600) ש. 6.||!ַהֹלִצ
 הרוחסה 406 80068 8611 0611 םוג טווג הרוחט וד --
 ,םיבר םיצפוק שי הרוחסח לע ,לקנב תרכמנ
 ס 18 ות 406 טט8ש 07 4006 1016 םוא טויג םע --
 ם60 288 תס 1001 םונ םוא טווג סע ;חילצמ והנה
 : ,חילצמ ונניא
 10 18 תס9 90 זתצ ץרַאה ןֿפױא טונ רומ טוונ סע --
 ,יניעב בומ א ,אוה יבבלב אֹל 1110
 ,ןכתי אֹל חז 1מ18 יח111 806 40 ןַוג טונ טעװ םָאד --
 .(הינק וא תוברעתה לענ !רבדה בומ 4061 !טווג טע --
 ?ךבצמ ךיא םסױס 40 ץסט 32ע67 ?םע טווג וװ --

 םע :בוט ובצמ 26 12168 דשס1| טוג םוא טווג םע --

 יער ובצמ 116 18168 111 טכעלש םוא טוונ
 היה 90 06 8 00680108 01.. םעפע ןוא ןווג --

 ,,,םא הלאשל
 00 06 8 ףט68000ת ןעערד ןוונ ,םעד ןוא ןווג --

 ,ייםא הלאשל היח דש116664 ...
 10 18 10 תֹוזְמ 8 ףוג081108 ןבעל ןוא םוא טווג םע --

 ,ול אוה םייחה תלאש 04 6
 10 18 04 תס 00086- ןענורד םונ רומ טווג םע --

 ,יל חמואמל בשחנ ונניא 006 90 6
 סנבה 60 סתןפפ ֹומ 986 תזיעמ"/ ןוָי ַא רַאֿפ ןווג --

 | ,אבצה תדובעל

 היה 90 רטס8ע 2 ת28ע/1606 שובלמ ַא ןוא ןיוג --
 ,דגב שובל
 ?0 ןהמסוי יא1?מ 6110, 26 זמ 1820 דנוק וצ ןווג --

 ,הדל ילבח לבמ
 ,דבא טס 6 1086 ןרָאלרַאֿפ ןווג --
 וט886 011 סוג ?(ןליפש) ןוג רוא טעוװ סָאװ --
 ?איצֹות ףלק הזיא 18

 יתור 8ץ1119 (ם/ רע -) 8 טסַײנ
 .יָנֲחּור 8קנַײ1ס021 06/. גיטסַײג
 ,הָנּוהְּב ָׁש ,םיִנֲהֹּכ לֶׁש 61611081 66/. ךילטסַײנ
 .ןֶהֵר 6101 שנמפמ (2/. עכ -) 8 רעב |ולטסַײג
 10, עטמתותק !ךֵלֹוה 201מ8 00/ נודנעַיוג

 ,ֹּתְכִלְּב טטמ116 טס816/מ0 06ש.||!ףֵמֹוׁש (0// 10646)

 צי = םִיַמ ליִּטַּמַה ןָיֲעַמ



 + רעַײנ

 ;לֵבֹור םפשסע) ק64016/ (20/ ס- ,-) +. רעַײנ

 ןְפֹוא ם:ס1מפי-וט 661 ;ויָלְנַרְּב לק ׁשיִא ,ְךָלֹוד .דטל 24
 .ןועשג) בַבֹוּתְמִּמַה

 ,(םייחה יעמב תעלותג ץֶרָּכ 98עסלשסניצמ (2/. | -) 6. ץ'ַײג

 ,םיָצָרְכ אֵלָמ 1011 01 ?8ץסיטסניזג8 46). ונוצַײג
 8. טַײק -- || ;בֵהְלְתִמ םקננ16664 !קָקֹוּתְׁשִמ 684סע זגוצַײג

 ,תּובֲהַלְתִה טמנ:19660688 ;הָקּוׁשְּת 6228
 ףט101, (ט10/417 46ש.|| :ריִהָמ ןט1ס8 00/6 ךוג

 ,תּוריֵהְמ ןט101:2688 8. טַײק -- || ;תּוריִהְמִּב
 ,עילוג = ({0 | =) 5 לֹוג
 ,ֿלוגְלִג = לוגְלינ
 ,יולָנ = יֹוליִג
 ןדלוג טראוו סאד לוש ןיא שמש רעד סיורא טדער ױזַא) ןילדלוג

 ,!תוילע יד ןֿפױקראֿפ םייב
 8 0014 01 18 000606248 (2 8- !-) 4 !ןדליג

 ,תֹקּפְה 15 לָׁש ַעֵּבְמַמ
 ןרלָאג = ובָהְו לֵׁש 8010, 4201 0048 06/ גןדלוג

 .ןרעדלוג
 1160001:20108 רעדָא ענעדלוג --

 ,תוינותחת
 ,םיִרֲחֹוט תֶגָלְפִמ םיט114 (קז. ס -) 8. ערלונ
 ןדלָאנ = :בָהָולֶׁש 8010, 8014604 46/ ןרערלוג

 .ןדלונ

 4801408 דטס04/ 486 1186 ךָאװ ענרעדלוג --
 ,הנותחה רחא ןושארה עובשה דטס0/ 8001 עמםניי'ס'0
 *801064 8סטץ,* 986 8סטמ 861- ךיוי ענרעדלוג --
 קרמה 66 90 980 21106 240 2114068100זג
 ,הפֲחה רחא הלכחו ןתחהל םינתונש

 ןע8ס1-0886 (0/ 6 60/:0000/6 0/ (20 סט -) 5 עזלינ

 ,(הקיז לש ,הטרגיס לש) הָּפָמֲעַמ {6 00/6*2/)
 סטעע020 !רֵַׁשָּכ ,בֹומ ש8110, 1830101 00 גוטלונ

 ,רּושָא ט81161ו7 5. טַײק -- || ;רֵחֹוּפִל רַבֹוע
 ,רחוסל תרבוע עבטמ 8 סטנ:080 601 עבטמ עגוטלוגַא--

 היָה 0 טס ט8104 ((. . ןטלָאנעג) 2 ת. יןטלוג
 וס ךץפ88} 26 :רָחֹוּטַל רֹבֲע ס 26 סטע:עסתפ :!רֵׁשְכ

 ,ַהֵלָצ 60 עסטס 8000088?} ! =? בֵׁשֲחַה 1064

 ֵּלְּצַה
 עבממה 4818 001 18 סט11646 טלוג עבממ וד --
 .,רתוסל תרבוע תאזה
 116 18 16מ0ט4664 60 26 ןדמל ןטיורג ַא רַאֿפ טלוג רע --
 ,פודג ןדמלל בשחנ אוה 8 680 8001
 0 דט88 8ט0- קסע ןַײז ןוא ןמלָאנעג םוא טָאה פע --

 ,וקסעב חילצה אה 06688101 {םת 218 ססם(8
 ,בֵהְזַה 60 4114 (2. ע. טלוגעג ,טלוגעג) ש. 8. ?ןטלִיג

 ,בָהָז הֵּפַע
 ,הָפיִמֲה 88002100) 18/0ת0 םיטהק 8. שיונטליוג

 הנוכמ) הָתָרְכַמ 411100146 (2? ס -) +. ענוטָאילוג
 ,(תמרצב םיעשופ תימהל

 ססזמץמט180108 01 1םס (2/. תואירטמיג) { אירְטַמיִג
 תֹויָתֹואָה יִפּורְצ ,-- םוגעגס11081 ט81ג6 04 טטס8

 ,םירוחמ 1168,

 עשטשעדנַאמָאקענװַאלג -- 149 --

 10668040 0118661+0ע16181108 טָש 6 }ןרָּפְסמְל

 תםט1מ01168 78146 04 161068 (0/ 0
 00/08 0/ 6000600 0006 006 (?טס0 4060 06
 | | | ,די-1100600000)
 (50==ג ,10==ו ,10--=י) גיצעגביז אירטמיג ןיא זיא ןַײ---

 .םיעבש אירטמיגב ןיי םטתמס116811צ ןיי 18 86ש68וש
 (70 ==) דוס איוטמיג ןיא יא (70 ==) ןיי --

 טצ םוגנמסע1681 1מ161ק/018110ת דוס 18 466401-
 .ךוס אירטמיונב ןיי 781606 107 ןיי

 םֵׁש םפתמס 04 +םס 10060ע ג (עז.ןע -) 8 למיג
 ,ג תֹואָה

 רפס תיּב) םּויְזַנְמִנ ,םיקמממפפ!טזמ (27 ס -) 4 עיזַאנמיג
 ,(ינוכית

 80106ת6 01 2 םיקזממגֿפ!גזג (ם? {} -) + טסױזַאנמוג

 | ,םּויִנְמנַה ריִמְלִּת
 ,םּיִַנְמּנַה תַריִמְלַּמ (עז.ס --) 9. עקטסיוזַאנמוג
 ,תיִּלַמְׁשַה הָפֹולְצ םיץמנתס+ (ז. | -) 5. טָאנמוג
 ,תּוׁשְׁשֹונְתַה ,םיִרָבָאָה ְךּונֲח םיקצממפ8008 . עקוטסַאנמינ
 ,םֶחָּכ ,וָּפ 1146 014 . דלָאגנוג
 וםֶתָּכ לָׁש ,וָפ לָׁש 04 1106 4016 46/ ןדלָאגנוג
 ,ןענוגרַאֿפ = ןענוג
 .רענונרַאֿפ =רענִינ

 4819מ/ט1, 8ֹומ- !יִבָבְל םסגזיסש, 81ת006ע6 06/ גוצנוג
 ,תּויְבבָל 8106 5. סַײק || :ןֶמָאָנ 6

 1108110ת, 61121:-011671מ9 (2/.ס -) + רעֿפּפָא-םינ

 יִדָסָנ
 הָקיִצְו תיֵּב ,הֶכָּתַה תיֵּב {סטם0זש (2/. ס -) =. עינרַאסיונ

 | | ,(תכתמ לשנ

 ,הָרָּכְמַא סעסטק (0664,) 8. רעטסיג
 00 1361 :קֹצָי 900 עסט (ק. 2 ןסָאגעג) ש. 6. ןסיג

 .תכתמ) ְּךֵּתַה ,קֹצֵי 90 0881, 1006 ;םָמָה ,קֹצָי

 .ְךיִּתַמ 100806ע (2/ -) 5 רעסִוג
 .עינרַאםוג = ורעסיינ

 ,םִרָא טסמסעג !לַעַר ,םָרָא עס180מ (2? |--) 8 טֿפוג
 | ,(םייח ילעב לש) לַעַר

 טסתסנמסוט8 ;לַעַר לָׁש ,יִמְרֵא טס18080ט8 66/. גיטֿפִיג
 עס1808008- 8. טַײק -- ||;(םייח ילעב לענ לַעַר אֵלָמ
 ילעב לשנ תּויְמְרַא טסמסנמסט8088 ;תֹויִמְרַא 88

 ,(םייח
 .לַעְרַה סס ץסופסמ . 6. ןטֿפינ

 ,ריִג-ְןָבָא ,םֶפָנ םצעֿפטממ, ק12800/ 8. ספונ
 ,חָמּונ ,-.16801ת0 ץלפנ12ת49 (2} תוסרינ) 5. אסרינ

 וחמ80 288 2066מ 1621260 גמ 5. אתוקניד-אסריג
 ,ותּוּדְלַיְּב ׁשיִא דַמָלֶׁש הַמ 6006

 ,ץֶרָאָה תּומְדִּב רּוּדַּכ 81006 (21 סע { =) 8. םובָאלג
 ,יִׁשאָר 6116, קניותסוקפ1 66/. ענװַאלג

 0109 ססעמ- (20 ם -) 5. עשטשערגַאמָאקענװַאלג
 .אָבָצ יֵרָׂש שאר 208661



 זָאלנ

 81888) 611- (2 רעזעלג) ;תיִכּובְז 01888 84 זָאלנ

 ,(תיכוכז לש) םֹוּכ ,עַיָבָו 1148
 ,חיִכּובְו יּוּפָע 1806 6. רוזַאלג
 ,תיִכּוכְזִל הָמֹוּד 21288צ 60}. גוזָאלג
 ,קיִרְבַמ רָמֹחְב הָּפִצ 60 81826 0. 6. ןרוזַאלג
 ם181ת, !לק .קֶלֶח 1136 ;קֶלֶח 8מגס0/ 66. טַאלג

 טזמסס?מ1} 006.|| !ליִגָרָה ןיִּמִמ ,םּוׁשְּפ 016/ם2זצ
 401 תםס 16880 !תֹולֵקְּב 1146261ש !קֶלֶח ןְפֹואְּב

 .אָמָלָעּב
 ;טורש ,קלח אֹל 209 8מס00מ, 2006 טַאלג םונ --
 808װ101008 !יוארכ אֹל ,ןוכנ יתלב יטעסמ8 (/70.)
 ,רשחל לולע
 ןיממ םידלי סע61מ8זש 02116/60 רעדנוק עטַאלג --
 ,םיטושפ םידלי ,ליגרה
 ,הקלח ןושל םת ש1166 1006 לגנוצ טַאלג ַא --
 ,אמלעב 83 180640ז8 ןַײרַא טלעוו רעד ןוא טַאלג --

 {ס} םס ץ81110318/ 16- ךוז ױזַא טַאלג ,ױזַא טַאלג --
 ,רחוימ םעט ילב 8808
 6 18 24 1001 2םצמסיט הטוש ַא טַאלג ווא רע --
 ,ןפוא לכב אוה המוש

 ,(מַאלג =5 קֶלֶח 8מסססמג 06/- גיטַאלג

 8080101008 ;ןוכנ אֹל ורטץסתפי גוטַאלג טונ ( 180.) --

 ,דשחל לולע
 ע181ת0088 !הָקָלָה יִקָלֲחה טתנסס9ממ088 8. טַײקטַאלג

 ,תּומיִׁשְּפ
 890/146 1611ס00, ס(טזמומצ (27 סע --) 8. טטָאלג

 ,םֶלג ,ׁשֵּפִמ
 ,רַחֹו ,קֶרָּב !וגפלס :ַחּוצְחִצ 21088 (21 | -) . ן'נַאלנ
 ,קיִרְבַמ ,ץֶצֹונ 4108897 660//. גוצנַאלנ
 {0ס :ץֹצְנ 40 411000:, 06 211286 6. ןצנַאלג

 ,(םילעג) הֹּקַנ ,ַחֵצְחַצ ןטס1181ג (8/2068)

 ,ןצָאלג = ןצנָאלג
 דַי-לַעַנ 416-21006 (ע1 ס =-) 8 עקשטנעה-וסַאלג

 ,יִדָּנ רֹוע לָׁש
 תוצעומ דוסכ) רֶחְכָנ 814ס/ז88 (2/? ס-) 8. ענסַאלג

 ,(ריעה
 0810 ץפנס 01 180 2620, (22 8-) 5 עצַאלג

 .ׁשאֹרְב הָחְרָק 0814-6

 ,ויניעג בָחְרַה 00 סעסמ דט100 (8'006 08/:6) ט. 6 ןצָאלג

 ,ןֹומֲעַּפ 611 (21 רעקעלג) . קָאלג
 ;הָרּוצ תַמיֵלֲח 6080 מס818 (27. םילוגְלִנ) 5. ליג

 ?18081210184104 01 986 8001, 10616ז089-
 ל:808- ;!רַחַא ףּוגָל דָחֶא ףּוִמ הָמָׁשְּנַה לּונְלִנ ,.- ס8
 סס11 8ץ1119 ;רַחַא ףּוגְל הָלָנְלַנְתִנָׁש הָמָׁשְנ , - תנג יפת

 ןֹועְגִׁש ַחּור לט םוצמ !!הָעָר ַחּור

 ?180810181891048 01 186 80ט}} 8 ׁשפְנַה-לֹונְלִג

 ,רַחַא ףּוגְל הָמְׁשנַה לֹוגְלִג , .-- מסססמץמפקס 8
 446 גיס}וומש ?םעסטקמ 02708/ ?. תֹו יחמ-לוגְלִג

 טת646נ8ע0000 זמוקע290ת4 01 186 4080 0

 מס 11017 1:846 26 66 1106 01 486 16801-

 שיחלַנ -- 146 ---

 תַעְל הָׁשֹודְּקַה ץֶרָאְל םֶהיֵרְבִּקִמ םיִתֵּמַה לּוגְלִנ 6010

 .םֶתָיְחֶּת
 8011-101:111081108 םַצ ע01מ8 ומ 6. גלָש-לוגְלִנ

 ,גֵלֶׁשְּב לּונְלְג יִרָי לע ֹוׁשְפִנ יּונֲע םמסיש
 -- טט4661 :;רֹוּדַּב ,--8עמסעס (27 םיִלָנלַנ) לגלַג

 ,ןֵפֹוא

 {טזמומש= ;-16901618 8װ0םסע0 8. רזֹוחַה-לגְלַג

 ּוטמ001 01 1019טת6 (/6/.) וְּדַּפַהְתִמ ןַפוא לט1
 ,לֶזִמ לָׁש ןֵפֹוא

 חלְְמ ׁשיִא םונפטסמ תנמת (21. םיחולנ) פ. חֹולְנ
 (עז ס =) ןוןִמָאַה ס טסןוסטס 6. 4 ןבױלג

 ,הָנּומֶא 6116 1210, 1611810ת

 ,(רתנ ןימ) רָּבֹולְנ חַלֶמ (618001 8219 8. ץלַאזרעבױלג
 .-סקותוסמ +. תעַד-יולְג
 ,םיִפּואָנ 86ט)1סנ ; --10089 5. תֹויָרֲע-יולְג
 . -- ט8:62666602088 . שאֹר-יולְנ

 ,-100018110מ 01 980 41ט16 2107 9. הניכְש-יולְג

 ,גנומםולג = טסולג
 ,הָרְמֶח ,קֶׁשָח ,הָוֲאַּת 1189, 068116 (2ז.ןע -) גנוטסולג
 ךיז - ||:קֵׂשָה ,דֹמָח 60 6000, 0081/6 2 6. ןטסולג

 ,הָּוַאְתִה 90 םפטס 8 6408100 2 7

 ,הואתמ יננה 1 3806 8 4681/6 רומ ךוז טסולג םע --

 ,םָהְדַה 90 8סטמ, 606210 4. 6. ןעשולג

 ץּוּבכ 186 6185/0ע8 ן-6416 (2/ ן=) 8 תֹולָנ

 ;םיִרּוהִּיַה יִרוּוּפ תֹוצְרַא ;םִיֹּוּגַה תֹוצְרֲאְּב םיִרּוזְּפַה םיִדּוהּיַה
 ,םיִרּוסְי ,תֹופיָדָר 261:860011008, םס8

 00 1680 8 1116 01 יט8ת46ו!מ8 תולג ןטכורּפָא --
 םשל) רעצ ייח היחו דנו ענ היה 846 46סעע1טס08
 ,(םימש
 00 06 סמץע68860 םִצ תולג ןוא ןצעמוא ב ןַײז --

 ,שיא ידי תחת הֶנָע 8 עסנפסמ
 .- 086 64116 01 986 617146 81סנייק 8. הניכְשַה-תולְנ

 90 18106ת9 986 624116 הניכשה תולג ףיוא ןגָאלק --
 ,הניבשה תולג לע רעטצה 01 186 017186 810/ש

 סתס 04 16 1868 (2/  רעדנעל --) . דנַאלװ-תֹולָנ
 ,םיִדּוהִּיַה יִרּוזְּפ תֹוצְרַאֵמ ץֶרֶא 01 946 6128מ018

 8סעטנ9646 0? 1גס 11סקצסש8 ֹות . םיַרְצִמ-תֹולָג
 .- שמש

 סצץט18108 04 400 008 ?עסזמ 4. דֹרֵפְס-תֹולְנ
 .- טקגגת

 ןַהֹּכ ,-01618ץצמפמ, 1168 (27 םיחְלַנ) 6 חֹלַנ
 .יָרְצֹונ

 00 86681 1זסזג 8 616/שץנג8מ ןכַאמ חלג (7.) --
 ירצונ ןהכמ בנג

 ןֵהֹּכ תיֵּב ץפ8:802886 (2) (עז ן-) 4 תיֵּב-חֹלַנ

 .רֶפְּכַה
 ֹוא חֶּלַנ תַרְׂשִמ 011106 01 8 616ס/קץצמּתת תוחלַג

 .יָרְצֹונ ןֵהּכ
 םיִנֲהֹּכַה תֶגֶלְּפִמ לָׁש 01 ס1סז8ץ, 016ע1081 00/ ׁשיחלַנ

 ,תיִמֹור 1281 4. || !םיִרְצֹונַה



 דָילנ

 רפסמה ינמס !,סתמנ8ת 1120168 ןרעֿפיצ עשיחלג --
 ,ימור בתכב

 ,קֶרָפ ,רֶבָא ןננממ, נסעגטס (27 רע -) . דולג
 ,דנוקרעטםעווש-דולג = דנוקרעטסעוושעג-דולג
 860006 ס0ט81מ (2/ רע --) 4. דנוקרעטסעווש-דולג

 .יִׁשיֵלְׁשִּב יִׁשיִלְׁש
 ,ןרעװולגרַאֿפ = ןרעווולג
 יש ,--דמפניומ (0/ 8 2000) (עז תֹונֹויְלִנ) 5 ןוילְנ

 ,(ףדב בותכ יתלבה קלָחה) ןֹויָפִגַה
 811 :הָּקִלְקַלֲח 8:80108-םנסטת64 (2/ | -) 5. שטולג

 .הָקָלֲחַה
 ,קלחה 40 81ומ ךוז ןָאמ שטולנ ַא --

 קֵלָקלִח .קֶלֶח 81:קמסנײצ 06/ גושטולג
 ,דִנַה לַע קֵלֲחַה 0 8846 ש. זי.  ְךוז ןשטולג
 .ןיִמָאַמ טסן1ססס} (2ז עג -) רעגװבמלג
 ,ןבױלג = ןבולג
 .ץוק ןיִמ גתטסמסנימ דיולג
 .ןרעזעלג = ןוולג
 ,הָּכַּמְרַמ 1168140, ץניס904106 01 1686 8. טיילג
 ;(רפסמ) ינּוו ;רֶׁשֵי סטסת !רֶׁשֵי 80181809 04/ ךַײלג

 ס0ט81, 111:6 ;רֶׁשָי 6160 ;ןֹוכָנ ,רֶׁשָי 1189,
 ;לֶכָּטַה יִּפ לַע רֶׁשָי 10081?8, 68809'1 016 !הָוָׁש ,הָמֹוד

 ןֹומְּב ,ּולֶאְּכ 88 11 !הִוָש ןָפֹואְּב הָוָׁש 1146 660.
 ,יןכמלג .ז :עַגְרְּכ ,דֵּיִמ ,ףֶכֵּת 61:00119, 800
 19 ו8 21/ 106 8206 10 זתנס ךַײלג ץלַא זוא רומ --

 | ,דחא לכה יל
 חקמב 86 8 1088008016 }106 טלעג ןבַײלג ןוא --
 ,הושה
 ,ןמכ ,ןלאכ 88 19 וװ ךַײלג --

 טצ וגפ1ט08 ;הושב חוש 60ט8119 ךײלנ ףיוא ךַײלג --
 ,םיאצחל

 6001781629,} 8צמסמָצנמסט8 40/- גודנטַײדַאבבַײלג
 | ,הָאָרֹוהְב הָמֹוּד

 טַײק = ן|:ּורָה ר ,ׁשֵידָא 1010 64 גוטליגכַײלג
 ,ַחּור תֶרֹק ,תּוׁשיִדָא 1461110ע0206 8.

 סֵקְשּמַה יש ס0ט111טצ?טמ 8. שכוװעגכַײלג
 ;(תויכמ יּוָׁש 6008119/ (0/ 150/09 84 טַײהכַײלג

 ,טײקבללג ==
 ,5לטרעווכפלג = טרָאװכַײלג
 .רֶׁשֵי 89181819 000. םגעובַײלג
 טסמ-{מס?} 16101018 (2/ ךע -) 5 לטרעװכַײלג

 ,דּוּדִח ,הָצָלֲה

 רֵּבַד 00 8פ רט1901018218 שש. ?. ךיז ןעלטרעובַײלג
 | ,תֹוצָלֲה

 אּוהָׁש יִמ 6081 :ְךֶרֶע ,ןֹויְמִד ססנממ811800 6. !ןכַײלג
 .(הלעמבו ֹורֵבֲחַל הָמֹוד

 וס (40.) ּוהֵוְׁשַה ,הֵּמַּד 00 ססעגממפעס שש. 6. גןכַולג

 00 ססזממפעיס יש ז= ךִיז - ||; בֹהָא 1166, 06 1026
 40 160020116 0268611) 10816 ;הֵּמַּדִד 1

 ,"םע םיִּלְׁשַה ןט0806 טז

 רעשטעלג -- 144 --

 םֹוּיַה יּוְׁש ס0טותסצ (090-) (עז |-) . טכַאנכַײלג
 .הָליֵּפהְו
 גנופורֿפ ןוֿפ טכַאנכײלג --
 ,ןםינ תפוקתב הלילחו םויה

 יווש םוג?טזממפ! 6010 טשברַאה ןוֿפ טכַאנכַײלג --
 ,ירשת תפוקתב הלילהו םויה

 ;ןֹויְמִד ,יוּוְׁש ססצמץּפננפסמ (2/ |ן=) 5 שונעבַײלג
 .לָׁשָמ ,ןֹויְמִּד 8116, טס6

 ;תֹויִמּומְקֲעיִא 808180460088) 6טסתתס88 8. טַײקכַײלג

 אּוהָׁש הַמ 10880080100088 !יוװׁש ,ןֹויְוִׁש 608116צ

 .לֶכָּׂשַה יִפ לֶע רֶׁשָ
 עעסצמסתשעמסט8} ק8עס- (0) 60 גידנעגנולקכַײלג

 ,(הלמ) האָרֹוהְב אֹל לֶבָא אָמְבִמְב הָמֹוּד תיץצמסו8
 146 1110 גמ 01 96 801011 01 606 8. הלילנ

 ,-- 1ג800 (40 406 600006/:8)

 90 2001 006 שנ9מ 986 1011 הלילג ןבעג --
 תלילנב שיא דבַכ גע 0? 946 8סע011 01 10 1286
 ,הרותה רפס

 .ץצָנ ,קָרְבַה 60 411866מ} 411600ע 0. ןרעצנולג
 ,טהָל סס ם!סיט, 06 1600-009 ש. 4. ןעולג
 .ןֶּבְלִמ ,טֵהֹול 210ש1מ8 1:64-206 04/- גודנעולג
 ;לֶוִמ םסס60 1016, 8004 }טס/ (עז. | =) 5. קולג

 ,הָחָלְצַה 800688 !רָׁשֹא םפעקַ;ס8

 ,ירשאל 4090008061ש  ג8ץענוש קולג םוצ -- |
 .בוט לומב ךרב 90 00ת41:8601866 קולג ןשנוװ --

 00 +1צ 486 דטג061 קע ןרַאֿפ קילג סָאד ןפַאכ (44.) --
 ,רווחה לגלנ תצורמ הנש 04 1016

 46110198610ת) 6080218/ט- (2/ |-) 4 שנואווקולג
 ,בֹומ לֶּוַמ תַכְרִּב ,הָכָרְּב 1810

 רֶׁשָאְמ םבעמצ, 109640806, {טסא} 46/ ךילקולג

 .חָלֶצֶמ
 .חֵלְצַה 0 ץניסטס 8000088701 ש. 4 ןקולג
 ,ןרוזַאלג = ןריזעלג
 תיִבּוכְו לָׁש םֹוּכ 110016 41888 (ן/ ךע -) . לועלג

 .םִיַפְהְׁשִמ לָׁש תיִמּוכְז טעס008010-81888  הָּנִטְק
 תֹוׁשְמִׁש עבֹק םןפעוסע (ן6 ס- .=) 5. רעזעלג

 ,(תונולחב)

 ,(תונולחג) תֹוׁשְמְׁש עבָק 90 81826 יש. !ןרעזעלג
 ,תיִכּוכְז לֶָׁש 01 1888 464}. ?ןרעזעלג
 .הָפיֵמְל 8001: (2/. | -) טעלג

 {ס 118106ע (ץז0.) !ףמַּכל סס 86:01:6 טעלג ַא ןבעג --

 ,ףנחה
 הָעּוצְקַמ טנמסס9מ1מ98-ץ18מ6 (2/. ןע -) לבוה-טעלג

 .תָקָלֲחַמ
 60 8?ע01:6, 081688 !קֶלָחַה 60 8מגס011ג 0. 6. ןטעלג

 .קֵלָחַה ,םֹרְמ .ץֶהָּג 0 עס1180 :;ףַּמַל
 ןְבָא ןע0118128-89026 (2/. רע -)  ןײטשטעלג

 .תַקָלֲחַמ
 תבכשנ ןֹוהְרַה 4180161 (0600) (21. 8 =) רעשטעלג

 ,(רה לע חוק

 יוש טס108! 60ט31004

10* 



 -- 148 -- ןצנעלג . ןרָאבעג

 8 םטוןלק לטוה םָאד טנערב םנג ַא ףיוא (2700.) -- ,ןצנַאלג = ןצנעלנ

 ,הולש עדי אֹל עשופ בל 1014 18 תסססנ 46 06 8/102010, :קיִרְבַמ .ץֵצֹנ טנושמפ 00/ גודנצנעלג

 .רָאֹפִמ ,רָּדִהָנ ,הָּפִי מ9:ם11116ס6

 מָה ןֹומֲעַּפ 116616 טסג (עז. ךע -) 5. לקעלג
 ,םימושקב יש19מ סמפמנסת18 ךעלקעלג טומ ( /44,) --

 י-- 8 סם 01 טסמס8  תֹומָצֲעַי לֶש- לֵנ

 40 8021011246 תומצע-לשדלנ ַא ןצעמוא ןוֿפ ןכַאמ --

 .שיא דימשה 2 ץסנפסמ

 "ץס 11:סש180," 10 881מס 90 ץסט!, 406 םֹּתַא םָנ

 .- 1 יטנממ ץסט 480 8816 |

 ,רֶכָׂש , = ?ס001מץסמּפס} עסט9:6 9. לומנ

 ססעגק1696, 011606, 8ט- (/. םירומנ) 646). רֹומָנ

 ,םָלָׁש - , =- 8016
 .- 1818, 100, 18 309 16 2089 /* הבֹוטְל וז םַג
 ןָיְבֹומ סקפנננ189 (עז םע -) . קונהבוטְל-וו-םַג
 ,דסָח-תולימְנ = 620. ח"מג
 ,אירְטַמיִג = איִרְטַמְג

 טסמססס16ת06 (ץז. םידָסח-תֹולימנ) ?. דֹסֶח-תולימְנ
 .תיִּבִר יֵלְב הָאְוָלַה 1080 דס1נפמסט9 10461686 }

 דֶסֹומ 1006 1088 12860ט600 4. םיִדָסח- תל

 ,תיִּבַר יִלְּב ףֶסָּכ תֹווָלֲהָל
 "וצוגס 2686ט010206/ תמָא- לָש- דסָח- תֹ לימְג

 טט1181 80- :!םיִתָּמַה תַבּובְק ןעוגני11 01 180 46

 .םיִתֵּמַה תַרּובְמִל הֶרְבָח 61697
 .למינ = לֹמְג
 19 8881 םס תסוומסע ק/ע- היהי אל ךֶל םַנ יִל םַג

 .=מנמס םסע ?םנמס

 ,הָמָלְחַה 4601810מ !;ףֹוס ,-.ססמס}ט8וסמ 4. רֵמֹנ
 פע0 טחמס 'תגונמו8 ססזם- (2/ תֹורָמִג) . אֹרָמְנ

 דּומְלַּתַה קֶלֵה ,-1םסם0ת6 סם 486 תזומממהמ

 דֶחֶא טסןגנמס 04 186 8106 :;הָנְׁשִּמַה תֶא רֵאְבְּמַה

 ,דּומְלַּתַח יֵכְרְּכִמ
 600111186108 03 8106 80080מ08 . ןֹוגיִנ-אֹרָמִנ

 ,דּומְלַּתַה תֶא ּהָּב םיִדְמֹוּלְׁש הָניִגְנַה
 ,לפעק-ארָמנ = ֿפָאק-אֹרְמִנ
 :לּופָלִפ לַעּב ,ןָלְמְלַּפ טג8189 (ן. ךע --) 5. לפעק-ארְמנ

 ,לָכָׂשַה רַח ,םּורֲע 8ט04116 ץ6180ת

 ,הָטָלְחַה ,- 46018102 (ע? ס -} =. ןיד-רַמְנ
 "ססמס{ט810ם 0? 2 8006 שי. הבוט המיתח רַמְנ

 8681/ת8/ 1 רטואג ץסט 8 1181 8006 8082

 10ע 8 םפץמ} ץסםע} (00660000 סה 110850006

(206006| -= . 

 יןַח םנ:806 ודָסֶח ?8טסע (עז | -) 9. רָאנג

 יוּוּב ,תּונָג , -- םמפנמס 4. 'אֵנְנ
 דטנסמ 6606 2168060608 ןַײז םונ יאנג ןווק וצ םוא לָאז --

 ,ודובכ תליחמב 410 ג1זג
 .לֶבָו טי זמפמטנעס . לאנג

 817 סי +ננסאצ זמהת ;-.1216? (2? םיבְנָנ) , בֵגֵנ
 , 801060מ118: 8001700 1080066 זת 8 (/4/.) ּוםֹורָע

 .אָריְֵּׁפ ךֹותְּב םיִמָׂשֶׁש אָּקְמִמ רֶבָּד טט06:מ8

 8סמס91מ 0? } -- 691 1810סת9 (2/ תֹובָנְג) הבָנְנ

 ,בּונָנ רֶבָּד , 016

 ,הָמְרְע סטתמ1מפי/ 91101:14688 8. תובָנְג

 } +סנמ810 64 (26 8-) 4 עטבנַג
 ,הָמּורֲע 91161ש ישסזמסת

 ןע =) 5. לסולש-םיבָנַ
 .םיִבָּנִיַה ֹוּב םיִׁשְמַּתָשִּמָׁש

 ,הָמְרָע לָׁש ָׁש 1:101:1812 ;םיִבָּנַג לָׁש טמנסטנאמ 66 ׂשיבִנְנ
 : ,עקםווָאנַאג = עֶקסבִנג

 .ביָנ 10 80091 6. 6 ןענע - ,ןעװבנַג
 סטמת1ממ 01866, 8מסנקסע (ץ?. סע -) . קננמָאנג

 | ,לֶבֹונ ,םּורָע

 יָאננ == יונג
 .(סוס ץֹנֶא 0089, ?08ת (0/ /ס/יפס) 60/. ערַאיננ

 1008 ;(םינכ תציב) הָּבְנִא םגפ (2/ ס-) 4 עדיונג

 ,לָפֶׁש םֶדָא עספסמ
 ,םיִלְבֹוח לֵּקִמ סןטע (ע? ןע - ,ךע --) 8 לטיונג
 טַײק -- || ;םּוחַר ,ןּונַח ;ע8010ט8} 116101101 00 גידענג

 .דֶסָח ,הָניִנֲח ;ע2010082688 .

 ע8- }= ?מס 828ע:6064 01 1668 (2/ ס -) . ןדע-ןנ

 .גָנֹע םֹוקְמ 1806 0? ן16880:6 06

 1?661181 !ןֶרֵע ןֵנ לָׁש ןו81:86181081 66/. גְודנדַע-ןֵג

 ,גָנֶע אֵלָמ

 1064 ן- 186 םספתס ץ2180186  ןֹותֹחַּתַה ןֹדִע-ןִנ

 .הָעְוֲה-ץֵהְרֶמ 8968נמ-0800

 תסנת 04 6080, םע681מ108 סתס'8 1880 . הֹסיִסְנ
 ,תָוְמ יֵלְבַה ,- 840 :ׁשֶּפָּנַה תַאיִצי ,הָעִיונ

 לבס 90 06 ומ 2820מצ המיסנ רעד טומ ןכַאמ --

 ,תומ ילבח

 יץָרָאָה בַחֹוּכב שםסספצ+פממס/ (עז. | -) 5. ףַארגָאעג

 יֵץְרָאָה תַביִתְּכ 460818ממצ . עיֿפַארגָאעג
 יזָךְאָה תַביִתְכִל רֶׁשֲא םסספצ+פקטמנספ} 46), שיֿפַארגָאעג

 ,ןווָּמִה וגגעעק, 148806 5. לַײאעג

 ,לצאטג = שונעלײאעג

 יץֶרָאָק תֹונּוכְּת רקֵה 4001087 5. עינָאלָאעג

 יֵץְרַאָה תֹונּוכְּת רָקֲחְל רֶׁשֲא 8601081081 66/ שינָאלָאעג

 .הָדיִּדְמ .הָמָּדְנַה שטסזמססעש 8. עורטעמַאעג

 .הָמָּדְנַה לָׁש 60101ע1081 66}  שיורטעמָאעג

 הָויִא סענס 1846 סח 4006  סטעבראעג

 .הֶׂשֲעַנָׁש רֶבָד

 .ַעֹורְו-בּולְׁש פגינג-1ג-םניג 06 טמעד וָאעג

 0:661, ס01מ10080610626 (2/ |- !-) +. טָאבעג

 ,הָדּוקְּפ ,הָוְצִמ
 1116 104 001248610008, 1116 טָאבעג ןעצ יד --

 ,תורבדה תרשע 64608106

 ,הָּפָאמ םסנמססמנתפי 8166 4. סנקַאבעג

 ,.|והָדָּלִמ עּובְמ 1םת80ס ;דֶלֹנ טסעמ 46/ ןרָאבעג

 ,הָרָכ סע

 8197 01* 'הָבָנ

 ַחֵּתְּכִמ ענסא-ןסס8 (2



 ןרעוו ןרָאבעג

 ,דֶלֶּנִה סס 06 טסצת 6. ץ. ןרעװ ןרָאבעג
 ,הָדֵלַה םֹוי 687 01 םועפמ . גָאט-ןרָאכעג
 ,ןרָאבעג = ןריובעג

 .ןרעוו ןרָאבעג = ןרעוו ןריובעג
 ,טעדלובענ ראֿפ גיטאפש ,טעבלובעג
 (0705.) +הפס) ךֶרֹוכְמ :רּומָא ,רּוׁשָק טסוגמ6 66/. ןדנובעג

 ,םּומָּכ

 ורוטיקב) םומכ םח 189046 2080 ץוה ענעדנובעג --
 ,(ןנעב

 ,טרובעג .ז !הָדָּ טנעלמ (2? | ) 6. טרובעג
 ;לֶבָח ,ליִלָּנ 6סזמפ1ת, 16עװופסײק (עז |-) + טובעג

 ץעסט1מ06, 60נמ814, 8קמסעס/ 4608ע9- (/70-)
 ,(םיעדמ לשנ טְוצְקִמ חח6

 00 01:461, ססזמזמפמ6 (. 2. ןטָאבעג) ס. 6. ןטיבעג
 | ,דקָּפ ,הָּוַצ

 ,ןִיָנָּב םלעטסטנס (עז ןע -) . ַײבעג
 : | ,הָפיִזְנ :סמעסטומש . ַײרעזיובעג
 8019} :(תמק) הָּפְנִמ 001960, 811000 661 טלטַײבעג

 םיאושקטע יֵגֹופְמ ,ךכ טעסמייק (0/" 1600:/1040 0000000126ני8)
 ,(םישובכ

 ,תֹומָצֲע 068 4. ןויבעג
 40 2060186 8 6808 ןיובעג םנצעמוא ןטלושרַאֿפ --
 ,שיא ללק וא ררא
 תסצ ןטמוקעגנוהַא זוא ןוובעג םנצעמוא ואוו ןפווו טונ --
 00 אמסוש טט8846 ת28 2600006 01 2 ץס180ת
 ,שיא םלעג היא עדי אל

 ,םָחָר לססצממ 8. רעטומ-רַיַובעג
 וס 2686, (ע.1. ןרָאבעג ןריובעג) ש. 6  ןריובעג

 ,דלֵי טס8ע, םוסס סוג

 ידָּמְלְמ ,ּךנְחְמ 601:08466 סוג190160 0 טעדלובעג
 :י ,תֹוּבְרַּת לעַּב .ליִּבְׂשַמ

 .הָחיִבְנ טפנ1100 8. ַײרעלובעג
 ,תּורְּבַחְתִה ,רֶׁשֵק 60ממ001108 (2/ |=) 9  דנובעג
 ;הָחָּמְׁשִמ 1211 ;הָחָּפְשִמ םַחַי 4080686 5. ע/. טריבעג

 ,תֹודָלֹוּת ם:ס01:911008
 ,ץֶרָא ריִלָי ם89ו06 06/. גיטרובעג
 ;גָוְמ 9סעמװס1810609 ?םַּד 1000 8. 1/. ןטולבעג
 ,בָל רֶצָי ,הָוֲאַּת 8

 ,םיִחָרְפִּב טָׁשְמִמ ֹוא רֶיְצִמ 410ױ00166 60/ טמולבעג
 ,תֹובְכָׁש לָׁש 89ע811166, 1מ 18ץ018 00/- טרעטעלבענ
 טס 8081 :תַּת ןֹהָנ 90 םוטס (ץ. /. ןבעגעג) 9. 6. ןבעג

 ;הֵרָּקִה סס םפץקסמ ׁש. ?.||!(םיפלקנ קַלַה - (66208)
 ,תּואיִצְמִב היה 90 26 906עס0/) 6
 1 רטנ1} םוטס 19 40 גגֹוצמ! !ןבעג םיא לעװ ךוא --
 !ידי תא ול הארא

 ,הרקיש רשפא 19 זמהצ םהמקעסמ ןבעג ןעק םע -=
 116 18 ןבעג ןעק סָאװ המוש רעטסערג רעד זוא רע ד-
 ,והומב שפמ ןיא 100 01:080680 1001 1616 8
 סס 861160 8 210ױ0 ֿפַאלק ַא ןכעג ,ןץעז ַא ןבענ --
 + ,תמולהמ ןתנ

 טכַאדעג - 149 --

 ,הקעצ לוק אצוה 60 0990 2 80ע682 לורשענ ַא ןבעג --
 רגממ 40 2828: 106 4001  רומ ןטומ ץעז ַא ןבעג --
 ,הקיפדב תלדח
 0 8980 8'026 1000 םופ ןטימ פוט ַא ןבעג --
 ,לנרב עקר
 ןס 89:166 8 ץסע8סמ'8 פָאק ןוא םעפע טומ ןבעג --
 ,שיא שאר לע רבדב הכה 2026 דט19 8011000128

 ,השֵּתַּב ,הָלפְּת ץנפָאס; (2 = ו=) 5 טעבעג
 ,טקעבעג = קעבעג
 םיִפֲאָּנַה םֶחָל יֵרָּכִּכ רֵּפְמַמ ט8לסמ (/. ךע -) 5 לקעבעג

 | ,תַחַא חַבְּב
 יחתתפ 18 28206} 2820/8 (20|-) 8 סקעבעג

 ,םהל) םיִיּופָא םיִרָבְּד ּוהָפֲאֵמ טט8:08 = (2/600) 00/68)
 ,(תוגוע

 תַצּובְק ספנמ 04 זחסטתלתותפ (ע/.| -) 5. גרעבעג
 ,םיִרָה

 (00) וםִח .םֵחֹור םס9 !יּולְצ 2088066 06. ןטָארבעג
 ,םּורָע 8ֵוָצ} סטממומפ) 0199
 ם סע8347 161/0ױ0, 8 סטמ- גנוי רענעטָארבעג ַא --
 ,לבונ ,םורע 8109 6
 ,םישק םייונע 8080 טסעפטע08 דוול ענעמָארבעג --

 ,יולָצ רֶׂשְּב ,יָלָצ 0880 (ןז.| -) 9. םנטָארבעג
 ,ךָרצ ,ׁשּומָׁש 86 (4/. | -) 5. ךיורבעג

 ,רָבָׁש לַעַּב ,רּובָׁש גץפטעס0 66}. טכערבעג
 ;הָרָעֹכְמ חָרּוצ 6690ע1מ97 (2/ |=) 5 שינעכערבעג

 ,עַנְּפ 006?1018901 !רֶעכְמ ׁשיִא ט81} ץסנ8סת
 וא ְּךּתָח 460011606, סט9 }סש 66/ סעװעסרָאנעג

 ן2:6-ת064664, 1ם 2 !סיש- ;(השא דגכ) הָזָחָה דַע ַחּותְּפ
 .הָוְחָה דע הּותָּפ דָגָבְּב ׁשּובָל ,ראָּוַצַה ףּוׂשֲח ס0 8

 ,בֶהְוָמ 2119 44/. טלוגעג
 ןסץס- הֶּבֶח הְבֲהַא ןסטס (21 ךע -) 5. לֹסיעֹונעַג

 ' ,םיִבָנֲע 8412

 ,תֹוׁשָמְׁש םִע ,תיִכּוכְו לָׁש תֹוחּול םִע 818206 66/- שזיולגעג
 81888-60018, 6061180 00018 ןרוט עטווולגעג --
 ,תימוכז לש תוחול םע תותלד

 .הָמֹוד ,לָׁשְמִנ ,לּוׁשְמ ססנמיקפניפ1ס, 116 66/. ןכולנעג
 ,ןגעקטנַא ,ןגטקַא ,ןגעק == ןגעג

 :הֶּתְׁשִמ .יִדָדֲה תמטטג81, 1:60100081 00 גיטַײזנגעג
 ,ףּוּתִׁש ,תויָדָדֲה ע001906199 4 טַײק .- ||

 ,הֶביִבְמ ,ליִלָג ,ץֶרָא לֶבָח עס810ג (2? |-) 4 טנגעג
 ,בילא ,דּגנְתִמ סץקסמסמל (עז ס- ו-) 5 רענגעג

 ,ןִיָנָט םט01608 :רָבָּד סס1669 (2? |-) +=. דנַאטשנגעג

 טט191ג 310ט- ;(תורעשנ לֶסֶלְמִמ סט:166 64/ טלזַײרגעג

 ,(בתכ) םיִלּומְלִפ םִע 8

 ,רוָּביִנ זמסמ910מ604 660/. טכַאדעג

 תמפש 818 תםסטסע םהק- !טכַאדעג ךַײא רַאֿפ טונ ==

 !הזב ןוסא ךל הרקי אֹל םסמ 40 ץסט!
 ה 4400 ן:080:06 ט8! !טכַאדעג םנײה טונ --
 !ונרמשי



 ןרעװ טכַאדענ

 0ס 00 ע61801000/660, 26 2 2. ןרעװ טכַאדעג

 ,דֵקָּפִה ,רֵכְּוִח םגס066

 זמפש 016 26 םס 16- !ןרעװ רע לָאז טכַאדעג םונ --

 !ומש דקפי אל 1מסמ18266 03 תֹוזג !

 40מ'0 866 !ןרעװ טכַאדעג טונ רימ ײב לָאז םוֿפ ןַײד --
 לע ךלגר דעצת אל ץסטע 1009 ות זמש 200861
 | !יתיב ןתפמ

 .ןֹויַעַר 1068 !הָבָׁשֲהַמ סמסט8מ9 (ק/? ןע --) . קנַאדעג
 00 60186 1000 ןעקנַאדעג יד ףיױא ןצעמוא ןעמוק --

 ,שיא תעד לע החלע 8'026 10100, 00סט1+ 90 6
 ,ךירטשנעקנַאדעג = ךָארטשנעקנַאדעג

 .קיִסְּפַמ וה 6888 (ק/ | -) 5. ךירטשנעקנַאדעג
 ךֵׁשָּמַה ,ךֹרָא 90 1889, ססמ?נתגס ש. ז ןרעודענ
 ,תּונָלְבַ 18416006 5. דלודעג
 ןָּלְבַמ ,םִיּפַא ךֶרֶא ןע811סת9 46/. גודלודעג
 -לטָאר =5 הָרָדְק יִלָצ 8000006 10086 +  ן'כעשודעג

 ,(שיולֿפ

 יַחֵלְצַה 10 ?עניוטס, ץנספץסנ ש. 8 ןעַײדעג

 ,הָבָע 98101, 66286 60)}. !טכידעג
 086 זמהנת 2/?, 486 עטכודעג עטכער וד (44) --
 ,רקיעה פט 6

 .ריִׁש טססנמ (ע/. ןע -) + ?טכידעג

 .יֵבָע 1מ1080088 +. שינעטכידעג
 ,ןרעיודעג = ןרידעג
 .ץבעשודעג = ץיכעשירעג

 ,שינעכעדעג = שיונעטכעדעג

 16- :ןֹורְּכִוַה ַחֹּכ וםסזמסזצ (ן/ ן-)  שינעכעדעג
 | ,רָכָז מסנמ ס,6

 ,רֹכָו טס עסנמסנמטסע . 6. .. ןעקנערענ
 טסט618, 629818, 14968010068 5, 2/ םערעדענ

 ,םִיַבָרָק ,םִיַעמ
 רּוׁשָק 18800400 רט19מ רטו1ס 06) טסעװעטָארדעג

 ,לֶוְרַב יִטּוחְּב
 .הָבָצ .ַחּופָנ םוטס11סמ 66/. ןלָארדעג
 יַחֵּפַנְתִה סס םיטס1}, 06 8דט01164 0. 2. ןרעוו ןלָארדעג

 .הֹבָצ
 ,אָנָקְסַמ ,הָחָכֹוח 18161:6006 (2/  ןע --) +. גנַארדעג
 היָה 60 26 12161166, 1010 0 . ןַײז ןעגנורדעג

 ,"מ אֹצְי ,חָכּומ

 ,הָכּובְמ תםפעס (ץז. ןע -) 5. ןורדעג
 הורדעג = שינעיורדעג

 ,הָחְכֹוד 6801 01 1ת10/00068 . שינעננירדעג
 ,שונעגנורדעג = ַײרעגנירדעג
 תַקיִחְּד ,קַחֹד סעסיט6 , ס1ט8מ (2/ ןע -) +. גנערדעג

 ,בָר ןֹומָה
 ,תָרֹכְׂשִמ 8887 (עז. | -) 5. טלַאהעג
 ,יּולָּת סתס ת8ת866 (2 ענ -) +. רענ|עגנַאהעג
 .ץּוצק ,ְךּותָה סט, סגסץעקס6 664/. טקַאהעג

 ;הכותחה הרובח 2 006 ט00460 לנואוו עטקַאהעג --

 ,םילודג םירוסי 81086 8108 ןדנואוו עטקַאהעג ( /10)

--- 150 -- 
: 

 ןַײז טנרָאװעג

 יַעֵמֹוׁש ,ביִׁשְקַמ סס6016מ6 60. םַאזרָאהעג
 ,הֶאְנ עפסוג6 !הָלֲָעַנ ,אָׂשִנ 6421066 06. ןביוהעג

 ,חורה תוממורתה םופמ 8019108 גנומוטש ענעביוהעג --
 ,רֶהְוָנ ספנס111 , שט8ע466 40/ טוהעג
 ,תִיַּב ףֹועָמ 6טס111מפ 80006 (ןז. ןע -)  ייהעג

 .הָּפְצִח ,תּוּזַע 1מנקט06מ0ס} םסעטס +. ַײהעג
 ,רֶּתְסִנ 800ע09) ענ1ט806 66). םיוהעג

 ,רתסב 8601601 םווחעג ןוא --

 זמֶץ- !רֶתֵס רַבְד 860166 (2/ |-) . ׁשינעמַיוהעג
 ,דֹוס 8606

 ,לֹוק דָה 600 (27. | -) ךליהעג
 .רָזֹוע 888181801, 888001406 (ןז, | =) 8. ףלוהעג

 .הָיְנִבְל םיִצֵע ?גזגטסנ} !טנממסע (4/. ן-) 8 ץליהעג

 ונמטסע-עמסע- (2/ ס- !-) . רעלדנעהצליוהעג
 ,הָיְנְבְל םיִצֲעְּב רֵחֹוס סג?

 .ַחֹמ טנפומ (עז. ס -) . ןרוהעג
 ,ׁשֶרנִמ עעסנמ1808 01 8 18נזמ (2/ | -) 8 טֿפעהעג

 ,רֵצָח
 ,הֶָעיִמְׁש ןגס8נ1מ8 8 !רעהעג
 .ןרעה עג ןוֿפ טייצ עגיטציא לָאצניײא ןיושרַאפ עטירד ,?רעהעג
 ץצסקסענצ 006. || :תֹואָנ עניסקסנ, 436 66/  גירעהעג

 ,תֹואָנ אּוהָׁש הַמ עעסץ11697 . טַײק .-|| ;יּואְרְּכ 6ג1ץ
 {ס 60ת606נ8 !ִל ְךִיַׁש היָה טס 2610284 ש. . ןרעהעג

 .דִל עגנ
 ?מס סססצ 0010288 10 רומ וצ טרעהעג ךוב סָאד --

 ,יל ךייש רפסח 6

 118 28 םס ךַאז רעד וצ טינ (שרעהעג) רעהעג םָאד --

 ךייש הוה רבדה ןיא 18146104 80 116 108166/

 ,ןינעהל
 0םו8 0008 תס 0006 !רומ וצ םונ טרעהעג סָאד --
 !יִפ עגונ הוה רבדה ןיא 16 !
 ,טפשמכ ,יוארכ עצסץסע}} ןַײז וצ רעהעג סע םעוו --

 ךירצ 046 מת 10 1686 ןענעוול וצ רעהענ עמ --

 ,תורקל
 10 18 קנס0801ש 1806 טעפש ןייז ןיוש רעהעג םע --
 ,רחואמ ןמזה הארנכ

 ןיִרְקִמ 80:400, םםטותפ םסזמפ 60/ טרענרעהעג

 ,םִיַנָרַה לַעַּב
 ,תולינְר ,לֵנְרַה 1181 (ןז. | -) . טַײהנױאװעג
 .טײהניואווענ == טֿפאשניואוועג

 ,ןרעוו רָאװעג = ןרעוו ריואוועג
 ,דלַאװג = טלַאװעג ,דלַאװענ
 .רֶמָצ גָרָא 0108 (םז | -) 5 סנַאװעג

 00 1886 1010 זםו- טנַאװעג ןיא ןקעטשנַײרַא (44.) --

 ,אבצל חקל 1198 8סנט6
 .לָּדְנִמ םצסיטמג 66). ןסקַאװענ

 יַטֹמַׁש 60 1684, 826 121011066 ש 4 ןרעו רָאװעג

 ,היְִי גיִׂשַה
 600 00 ט81400, 06 68011026064 ש. ק. ןַײז טנרָאװעג

 ,רֵהַָּה 60 6 ס8010ט8 :רַהְזִה |



 ןרעװערָאװעג

 .ןרעוו רָאוועג = ןרעװערָאװעג
 ,(םיגד) ןֶׁשֶעְּב ׁשֶּבִיְמ ,ןֶׁשֲעֶמ 8מג01:66 66 טלזנָאיװעג
 ,הָרָעְס 8?סנעזמ 9 ס1מקס89 (/. | -) 6 רעטווועג
 .םײהניואוועג == גנונייװעג
 ,ָנְרֶמ 80008601006, 0866 00/ טגַײװעג
 ,ליִגְר ,גּוהָנ סט8?סמֿפע, ט8081 66/ ךיל(שננַײװעג

 006. || :םּוׁשָּפ ס16ותּפצק; ס0נגנמסמ זַחיִכָׁש ,יּוצְמ
 ,ןָבּומְּכ 01 ססוגוי8ס ;ליִגְרָה יִּפ לַע ט80811צ

 ;-א ןֵּכְסַה ,-ָּב לֵנְרַה 00 860ט89018 ש. 6 ןענווו'עג
 ;ּב לֵּגַרְתִה 90 800ט890ז0 00861/ ש. = ךיז - |
 ,-לַע רֹוָח יהָּנַש ,םיִליִנְרַת הֵׂשֲע 60 610180::6, סיע'סס6

 808168, 8- ולֲסְׁשִמ טטסותמפ (1 |--) 6. טכיוועג
 ,םִיַנזאמ 6

 ,דָבָּכ עסמססנסט8} ס8ש 46)} גיטכיװעג
 ,חַוָר .עַצָּב 881מ, ץניס119 (עז. ןע --) 5. ןיועג
 80100- !לָרֹוגְב הָיִכְו שנתמותמק (2/ |-) 8. סניועג

 ,םֶרֵּפ 1819: טטסמ, סע6
 ,םנווועג = טסניױוװעג

 0 וַחְוְרַה 0 םפות (2. 2. ןענואוועג) 62 6 ןעניוועג
 ,ד5י ס 0803 0681 !לֶרֹונְב הְֹ שטות

 ,לֶרֹונְב חָכֹוז שוםמסַע (עז. ס- ו-=) 8. רענִיװעג
 ,תֶדָלֹוי טטסצמפת 1ץ108-ומ (2/. 20 -) 8. ןרעניװעג
 0049ג0 ;רורְּב ,ןֹכֶנ .ַחּוטָּב ס61981מ, 8טנס 06): םיוועג

 001981ת!7, םטעס}ק; קס8161טס17 000. || זַעּודָי
 6611 5. טַײה -- || ;רּורֵבְּב ,יאַּדַוְב ,ןֹוכָנ לֶא ,חַטֶבָל
 ,רֹורָּב

 ,תיִמיָנְפ הָרֶּכַה 6008016006 ({/. ס --) . ןסוװעג
 .ףֶטָׁש 31006, 1מטמס4108 (ןע. } -) = רעסיוװעג
 800800166 :ףֹוטִע ,ְךורָּב טסע80ע60 0020 טלקיװעג

 .(דליק לָּתֶחְמ
 ,םורע שיא 8 817 1806  דנוק טלקוװעג ַא (106,) חד }

 8189ט1:6 ;הָחיִמְצ ,לּוּדִנ שםץסיטפמ (עז |-) 8. םקווועג
 ,הָמֹוק

 ,הָמֹוק ּהַבָג ,ּלֶּדְנִמ 1ט11-שניסיטמ, 1811 06). גוסקווועג
 ,לנְרֶמְמ גיט1600, 6 יט19ג 11תספ 40/. סעריוועג
 | .םֶׂשֹּב 8106 (21 | =) 5. ץ'ריוועג
 ,גירָא ,גָרָא רטסמ, 118506 (2/ |--) 6. םעוועג
 ט. 640 1186 81- (ןַײז ןוֿפ טייצ ענעגנַאגרַאֿפג טזעוועג

 ...רָבָּכ 1680

 118 226 1820 811686/ ןעמונענ טזעוועג טָאה רע --
 | ,חק5 רבכ
 ןג6 860 060106 811686 ןעמוקעג טועוועג זיא רע ==
 ,אב רבכ

 ,הָיָהָׁש {סצמס/ 66). ןועוועג
 ז + ש

 היהש ימ 8 101מסז 80עט809 תרשמ רענעזעוועג ַא --
 ,תרשמ

 ,תֹובְרֲעְתֶה טס9, יטּפעס; (2ז | -) 5 סעװעג
 ,ברעתה 90 09, 1086 טעװעג ןוא ןווג =

 84016} 8מסק ּוהְּפָּכ ט8018 (ע2 ן-) 8. בלעעג
 ' ,תּונָח

 טייהרעטנוזעג |-- 184 =

 .יִנְוְנָה 8םסץט-1ס6ץװסע (ע/ ס0- !-) 5. רעבלעוועג
 | .לׁשִמ 90 עיט16 8. ןגיטלעוועג
 .לָשֹומ גיט1ס/ (ןע. --) 8. רעניטלעװעג
 ,-ָב הֹּלְּת ס0ס 660ס06 6.  ןַײז טדנעוועג

 00 46200 ס 80100- םעפע (ןיאנ ןָא ןַײז טדנעוועג ד-
 ' ,רבדב יולת היה 081מ

 ,רֶמָצ גיַרָא לָׁש 01 6100 66/. ןטנעװעג
 610610-91846, 6/8קס:ש (1/ |-) 5. סונשטנעוועג

 .יָמָצ יִגיִרָא לֶׁש רֶָחְסִמ
 6101-1מס108ת, (עז ס-- ,=) +  רעטינשטנעװעג

 .רֶמָצ יִניִרֲאַּב רֵחֹוס 000100-61861
 | ,רעםנוועג = רעסעװעג
 ,עַטָנ ,חַמָצ 1829 (21 | -) 5 סקעװעג
 2006 01 ט6- (0600-) (ןז. ןע -) 6. לטרַאג-סקעװעג

 ,םיִחָמֶּצַה רֹוזא 0:608110

 חּוׁשְמ ט8466, עט0066 טחוג ש8צ 46} טסקעװעג
 -  .קֶלֶח ,חָצְחְצִמ עס118066 ;גֵנֹודְּב

 ,ןִיַז ילֹּכ רט68מסת, םניג (1. =) 8. 'רעועג
 | ,גרעוועג = ?רעװעג
 .(הנוכמה ירבאנ ןֹוגְנִמ 246628ת18/ (20 |-  רעװעג
 ס4018000 04 רטסע88) ףטפעעס} +. ירעלשרעוועג

 ,ביִר .ַחּוּכְו

 ְךֶׁשֶּמִה ,ךֹרֶא 90 1289, ס0ת?ותטס ש. 4 ןרעועג
 ַּוׁשְמ םננסנמ+66 46). טבלַאזעג
 881900888 +. סַײק || ;ַחּולָמ 881960 66/ ןצלַאזעג

 ,חַלֶמ םעַט
 8810 !ריִׁש 80סמ8 (21 גנעזעג .ןע -) 5 גנַאזעג

 ,הָנָר ,הֶרָמָו
 ,ריִצ פמ088886ס:י (עז. עט --) 8 רעט|דנַאזעג
 .ֶנֶסִמ 111901:66 64). ןעַײו ןוֿפ ןגיוזעג
 80000, 20819םצ, (00/6/. רעטניזעג) 00). טנוזעג

 איִרְבַמ ט0801680106 וקְנָה 8?עסמק ּואיִרָּב טטס}1
 8. !ואָרְּכ בֵסיֵה 8סטתס)צ, יטס1} 060. || !(ןוומ)
 ,תּואיִרְּב 0819

 ,רשי לכש 60זמז1מסמ 8686 דנַאטשרַאֿפ רעטנוזעג --
 ,תושק תומולהמ 1080 10וט8 פעלק עטנוזעג --
 השע 40 טסע 6261801108117 טנװװענ ןטעברַא --
 ,חכ לבב הבאלמב
 ,(שטעתמל) !אתוסא 6406 1688 ץסט ! !טנוועג וצ --
 תכרב) !םולש 18ש60001|/ !טנוזעג טַײז !טנוועג ַײז --
 ,(הדירפ

 ףורב 6064 21086 ץסט ! !ןַײז רוא טלָאז טנוזעג --
 | !היהת

 זמתמ 21/00, !ריא םדער סםָאװ ,ןַײז רוא טלָאז טנוזעג --
 !ידידי ,רברת חז המ דט80 816 ץסט 1810!

 דטג116 26- ;תֹּואיִרְבִּב 14 1168108 406. טיוהרעטנוזעג

 ,המָלָׁש תֹואיִרְבִּב ֹותֹויְהִּב 1מָפ ומ 8006 0816
 ךחילצי (406 82066 ץסט|! !טַײהרעטנוװעג טרָאֿפ --
 !ךכרד לע יה



 ײרעלדוזעג

 ךל 606 06 19 ץסוג! !טווהרעטנוזענ טוונ --

 !םולשב

 .ףּורָח 80010106 . ַורעלדוזעג
 1210:166 :ץֶמֶחָנ 8סוג:66) 1846 8סוגצ 86 טרעַײזעג

 .ץּומָח 16906266 :ׁשּובַּכ

 םיאושק 2101:166 סוגסטנמ/261:8 םעקרעגוא עטרעַײזעג --

 ,םישובכ

 ,ץמחנ קצב 16806066 608 גיומ רעטרעַײזעג --

 ,םיִנָּפ 1800, 600מ9608206 (2/ רע -) . טכיזעג

 הָאְרַמ ֹוא עַבָצ ססצממ1סצ10| (2? |--) 9. ברַאֿפ-טכיזעג

 ,םיִנָּפַה
 וא דומעל תונטמ בֹּכְרַּכ 601:4106 (2? |=) סמיזעג

 ;(ןינבל

 םניססט1מ8-ק1806, 18- (/ ןע -) 4. לבוה-סמיזעג

 ,םיִציִרָח תֵּיַשֲעַל הָשּוצְקַמ '069-ן186

 .הָּנִר ,הָרָמִז 8ומםומש 4. יורעגניזעג

 1הזמוןצ :תִיַּב יֵנְּב 1100862016 (/ ן-) 4 לדנװעג

 ,הָּפְׁשִמ
 םיִקיֵר תַרָע עגםסמ, 28ט016 (;/ ךע -) + לדנעג

 .םיִזֲחֹופּו

 1הס00611 4806 (2? ץינעט -) { ץ'נַאט|ננעזעג

 לוחמ ןימ) הָריִרְּפַה ֿפֹורְמ (6 2406 0/ 10604/17:0 0007:06)

 תנותח תחמשב

 10 016 ?8גס0611, 1816 1086, ש =. ךיז ןענענעזעג

 ,ײֵמ רֵרְּפִה ,הָדיִרְּפַה תַכְרִּב ַחֹקָל טפג:ל יט1סמ

 10 8106 וגֹק ןשָארג רָאפ וד םומ ךוז ןענעגעזעג (/44,) --

 ,ויתועממ שאיתה 8'06 זמסמסי 88 6

 ןסטע- !רָבָה 888001806, סגגזמ (2? {-) לעועג

 .דומל רמגש ןמואל דימלתס רַמָנֶׁש אָיָלּוׁש םס7 זמפמ

 800181- 5. טַײק --||:עעֹורְהִמ 8001816 0/. גילעזעג
 ,תּועָר 1109

 .ֵַעֹורְתַה 90 888001816 0. ז. ךוז ןלעזעג
 ,טֿפַאשלעועג = טֿפַאשנלעזעג
 ,הֶדְנֶא 8001ס6, ססנמנפמצ (27.| -) +. טֿפַאשלעזענ

 ,תּועֵר ססזמעפמ1סמפמוץ !הֶרֶבָה

 .יתּורְבַח 800181 66. ךולטֿפַאשלעזעג

 םסואצג 0186 :ןֹומָה סעסש6 (2/ ןע --) ? למעועג
 ,דַחַי םיִרְּבַדְמ לֹוק 0? זמפמש טס98

 ןומ0 ץפניפפ ץס8- :בָׁשֹומ 8089 (27 |--)  סעועג

 ,תָׁש ,םִיַרֹוחֲא ,רֹוחָא 1018

 ןעפני1מ 8 (טוי.) !טָּפְׁשַמ ,סח }26 (ןז.| - ,=) 8. ץעזעג

 ,(קודקדבנ טָּפְׁשִּמַה יִקְלָח ַחּוּתִנ

 רֶמַמ טססצ 04 ןפיט8 (0/. רעכיב -) . ךובןצעזעג

 .םיִּקְחַה
 (עז. ןע -) 5. גנובעגצעזעג

 .םיִּקָח תַניִתְנ 1810

 ג800-ם1טסנ) 16805 (26 ס- ,-) . רעבענצעזענ

 .קֵמֹוחְמ ,םיִּקִח ןָתֹונ 1801

 8668- 8. טַײק --|| :בֶׁשִיִמ ,ןיִצְר 864416 664/. טצעזעג
 .בּוׁשָי ,תּוניָצְר 88

 18 ט-םוטומש) 16218-

 לטרַאג-טלעג -- 189 --

 16810ו- ּזקֹחַה יִּפְלָׁש ןגט?ט1} 10881 40) ךולצעועג

 ?קֹחַה יִפָל 180?טו1צ, 17)160 66. || :רָׁשָּכ 6

 אּוהָׁש הַמ הַנּוכְּת 1801ט11088, 1089 8. טַײק .-||

 ,םיִּקְחַה רֶׁשֹי ,קֹחַה יִָל
 .לֶּפְלִפְמ 8ט24116 66/. טהמְכֶחעג

 ֹוטיִג 880400, /סט08' ףט8206/ (2/ פ -) 8. ָאטעג

 ,םיִדּוהּיַל הָדָחּויְמ הָנּוכְׁש

 יְֵו לַע וׂשָע 9066 סמ 16 1866 00/ טקָאטעג

 .לָלְכִׁשְמ 618ט01:846 ( 10.) :טֶרָח תַנֹובְמ

 ,למוט = למוטעג
 ,הָּלֲעַג ,בָנׂשִנ :יִהלֲא 61ט1ס 66/ ךילטעג

 6006 2666:2886  ({/. קנערטעג) 4. קנַארטעג

 ,הָקְׁשַמ
 ש.זי ךיז -||:דֶל ןִמָאַה ,-ָּב ַחֹטְּב 90 ?נג87 6 ןעיורטעג

 ,וּבָל בֹרָע 90 6216, טסת?טניס

 ?טס, 1819:01 060/ ַײרטענ
 .הָנּומָא ,ןּומָא 1210 מ?ט68

 ,קנַארטעג = קנערטעג

 .הָמְׁשַמ 614 (2// ךע -) 8. לקנערטעג

 8. טֿפַאש --|| :ןמָאָנ
+ 

 הקשמ 41644086 110004 קנערמעג רענוװ --

 ,הניומ אבה

 טט811048) 1810021800ג4 (// |ן-) 5 רעמָאיעג

 .רֵּפְסִמ .הָקָלְי
 הָפיִדָר 0888 :דיַצ םסמסומש (// |-) 8. געיעג

 טקע10004 גת 11סטזסש 8ףט8ע0 06/ טהביתּכעג

 .עֶּבְרֶמ בֶתֶכָּב בּותָּכ 1600ס18

 טטמס 88 1166 (00) :בֹהָצ ץסנןסיש 66/ לענ

 ּ!הָקָיְריִּמַאְּב רֶבֶּכִמ בֵׁשֹויַה 8 1009: 1106 1ת 1208

 טמעס8/609- (46.) ;ליִהְבַמ 8088410081 (4:6)

 ,ןּוגָה יִּתְלִּב 6
 םע ןוהע 8 86484110091 ץ8קסע גנומַײצ עלעג ַא --

 ,תוליהבמ תועירי
 ,הָניֵעְמ 196מ8 5. שננערָאלעג
 +. טַײק -|| :ַחּור רק ,ןּותָמ ס8ןנמ, 6001 66/. ןסַאלעג
 ,תּוניֵתְמ 081נמ688/ 8

 ,ףיולעג = הַאלעג
 ,לבלעג = לבלעג
 ,םעֶמ בהָצ יץ6110ױ0188 660 ךילבלעג

 ,הָצּורְמ שטממומפ (ן. | -) 8. ףיולעג

 62061160/ !הִָי הָלָעֶׁש 8400688/01 06/. ןעגנולעג

 ,דֹאָמ בֹומ

 ,ןממולג = ןטסולעג
 ,(הלחטנ ןֹוקְרִי {8126100 8. טכוזלעג
 ,ןֹומָמ ,תֹועָמ .ףֶסָּכ זמסמסע (ןע.| -) 8 טלעג

 !ןוממ שיאל היה 40 06 ומ 10מ408 טלענ צב ןַײז --

 היה אֹל 40 06 8מסעֿפ 04 תגסמסיק טלעג צב ןַײז טונ

 ,ןוממ שיאל

 ןםסתס}צ 068698 טלעג וצ מוונ טלעג (2/06.) --

 ,ןוממ דילומ ןוממ גמסמסצ
 .ףֶסָּכ-רֹוזַא תגסתסץ-0019 (ןז. ןע -) 5. לטיַאג-טלענ



 גנודנעז-טלעג

 .ףֶסָּכ ַחֹולְׁשִמ עסעמ1908006 (קז. ןע -) 5 גנודנעז-טלעג
 יטפתפ 01 זמסתסקצ (// ןע-) 8 לגנַאמ-טלעג

 -י .ףֶסָּכ רָמֹח
 תמסמסץ 108400ג (?. םיכודיש --) 4. ךודישץטלעג

 | ,ןֹומָמ םֵׁשְל םיִאּוׂשְנ
 810069080816 (2/ |-) 8 עטבולעג

 ,שֶנֶלִּפמ זמ1891:088  הָבּוהֲא
 ,בּוהָא 0610ש660} !סצסע; (2/ עט -) 8 רעט|בולעג

 ,בָהַאְמ
 ,לֵבָּטֶׁש דטוגס 88 801/0266 66/}. ןטולעג

 ולבמש הלא יט 80100:6/8 ענעטולעג חמהלמ --

6106, 

 ,המחלמהמ

 ׁשֵבָי :ויָרָבָא ּוׁשְבִּיָׁש יִמ ח81217860 64/- טמַיַולעג
 | ,(לנר ּודינ

 םפ1002, 80141806 (ק ךע-)  לדנװלעג
 .בָהָז תַמְקִר

 ,(ןושלגנ לַק ,ריִהָמ 110601, 6887 64/. גוֿפװלעג
 00 8000660 (/. 7 ןעגנולעג) ש. 4. ןעגנולעג

 ,הָמָי הֹלֲע 60 ןעעסטס 8006889ט} !ׁשיִא דַיְב הֹלֲע ,ַחֹלֶצ
 ,הילצא 1 011/ 80000660 ןעגנלעג םעװ רומ --
 ,ידיב הלעי

 ,רַּמֶא 1690-2826066 04/- טקנולעג

 ,יווָל 106 06. ןעולעג
 ס0 8986 ץסעמ1ס2466 רענעולעג ַא וװ ןוומש (44.) --

 / ,ךובנ דמע
 ,ןֹומְלָח ץס18 (ץז. ךע -) לכלעג

 ,לבלעג = (ןז. ס -) 5 ןבלעג
 ,רֶׁשְכּומ ,תֹואָנ סעקסניטטמס 04 ןגעלעג

 ,ײ5 ַעֹנָנ 60 00ת0618 שש. . ןַײז ןגעלעג
 16 4008 םס+9 00206ו 106 ןגטלעג טונ רומ זוא םע --
 ,יל עגונ ונניא

 90 306 ןעעסטעג0 עס 264 ש. ק ןרעװ ןגעלעג

6 06 ,600314660 6 ,(0006 6 00048) 
 - אתב וא ןכ) טלָמַה ,דלָי (0/ 6 6714)

 סטקסנ?טתמופצ/ 6228206 (27. /-) + טַײהנגעלעג
 ,הָרְקִמ ,רֶׁשֹּכַה תַעַׁש ,תּונְמַּדְזִה

 ;הָּטִמ ,בָּכְׁשִמ ססטסמ, 066 (ץז. ס - יז -) 8. רעגעלעג
 מס ןצותַע 1ת 266 ;(היחל) ץֵּכְרַמ ,הָרֹואְמ 1812
 ,(הלוח לשנ בָּכְׁשִמ (0/ 6 8400: קסניפסה)

 םיִמָי ֹוחּונְמ לֵקָלְקְתִנָׁש 1008-181מ, 014 46/ טרעגעלעג
 ,הָלֶּב ,םיִּבַר

 .קֹוחְט יקֹוחְצ ן8טמ?סע (ןע ס - ,=) 8. רעטכעלעג
 90 2000:6 406 רעמכעלעג עשומצל ןכַאמ --
 ,םע קוחשל היה 180811120-80001 01 186 6

 ,הקֲעַמ ט81080:86 (ז. ם =) 5. רעדנעלעג
 ס01018לט10} 81800- (008) (ן0 ן-) 8 קנעלעג
 ,הָניִנְּנַה םַעֹנ 6

 ׁשיִא ץס1101ש-1181106 גמהצמ (/? על -) 5 רעל|ענ
 סתס טטגס 288 11066 (406.) :תֹוּבִהְצ תֹורעְׂש לַעַּב

 טרזְמִמעג -- 158 --

 רָבְּכִמ בֵׁשֹוּיַה ׁשיִא 8 1088 116 גמ !{1מסנ108

 .הָקיֵריִמאְּב
 6. טַײק --|| ;דֶמֶלֶמ 168:200, ס146196 64/- טנרעלעג

 .הָמְכָח ,תּונְּדְמַל 1681, ס101610ת

 ,בֹהָצ עַבָצ ץס110וזמס88 6. טַײקלעג
 ,קֹוחָד 909066 66/). טרעטַאמעג

 8 ?01066 1תלסניק:ס8910 שטפמ רעמרעטַאמעג ַא --
 ,קחודב שוריפ ,קוחד רואב

 ניססצמ , סמפצמ מס !ןִיְנִּב ןכוג114108 (ץעז. } --) 5. !ךַאמעג
 / רָדָח

 8019, םסםווצ !הָוְלַׁשְּב 80 0880 000. ?ךַאמענ

 | ,תַחנְּב ,טֶקָׁשְּב
 ,!יל חנה 10806 1מ6 8106! !ךַאמעג ךומ זָאל --
 | ! ינממ לדח

 84/00166,תס9 1081 :יִתּוכאָלְמ 81:61110181 664}.טכַאמעג
 יִּתַמָא-יִא ,יִעְבִמיִא ,הָׂשעְמ
 ,תיעבמדיא העונת 8460466 1010ת ענומ עטכַאמעג ַא --

 ,רָּיְצִמ ןע812060 66} טלָאמעג
 .ןֵכָּתֶה 90 6 ןעס881016 4. 2 ןַײז טלָאמעג

 ןגסיש 18 18 ט0881016 } ?ןַײז טלָאמעג םע ןעק וו --
 ? ןבתי ךיא

 ,לּובָנ טסטמספניצ , 111015 (2/. } -) 5 קרַאמעג
 ,(א (בתכ ץָר סטנצסתפ 44/. טעמשַאמעג

 סט11049 12920600:1010/ תוותוא עמעמשַאמעג --
 ,הביתכ תויתוא ,ץר בתכ

 ,הָּפ נמסוט9/ג (604.) (/. ס--) 5. עבמעג
 8תט9 צץסטע/ !עבמענ וד וצ ךַאמ --
 ! ךיפ רוגס

 .הָצְּב זמפמצ (ק/ |-) 8. ץכעזיומעג

 זגוגנגסנ ! ב5 .ַהּור 8מננג+} םספנפ (/. רע -) 6. טימעג
 ,ַחּור םַצַמ

 ,רעצ ,בוצע בל 65ש0יק 116819 טומעג רעווש ַא --

 ססנמנמסמ :!לֵפְׁש ,יּווְּב נסּפמ, 0286, !סיש 664/. ןיומעג
 ,יָנָע סססע :עּורג וטּוׁשָּפ

 ,הָרֵע ,הָּלִהְק ססעגזמטתופצ (2/. פ --) 8  עדנַיומעג
 רַבָּד ;תּולְפִׁש םגס8מ088, 28802088 . סַײהנַיומעג

 ,לַעַיְלְּב
 ,ץבעשומעג = שִימעג

 זמפפמ !הֶבּורֲעַּה תגוצסטעס (ק/ ן-) 8 ץכעשימעג

 ,ליִלָּב
 תספ 2601260), !יִתּוכאָלְמ 82:01910181 66} טהכאלמעג

 טס+- :ףִיָוִמ ססטת661161966 ;הָּמְדִמ ,יִּתִמָא-יֵא 8ונתג

 ,(הכאלמ) םַּג ,יּואְרְכ הֶׂשֲעַנ אֹלֶׁש 6110, םטמ6
 ;ץּורָח ,ריִהָמ 01600/ נַחֵּקִּפ 8נמתס 66/- טרזְמַמעג

 ,םיִצּורֲח דַיְב יּוׂשֲע 4117?81:11 6

 זמסט עמ }

 ,"?תוא,, טראוו םעד רעטנוא 112486164210004 רעגַארפ ןיא (א

 רעשיאערבעה רעד ןופ ןעמאנ םעד ואטישמ ןוֿפ רשפא טמוק

 ,טֿפירשביײרש



 לעמעג

 ץס11819 (4/. | -) לעמעג
 ,לָׁשָמ סצפנ6
 1 11 2106 ץסט 20 לעמעג ַא ךַײא בג ךוא --
 ,לשמ ךל ןתא סנ:פ16
 10 18 10100881016 טינ לעמעג ןווק רָאנ זוא'ס --
 ,ןכתי אֹל הז ,רשפא יא הז

 ףג823/9} 01 1011: שמוסג 8 00 8. קלעמעג

 ,תַחַא םעֶּפְּב תֶנָחֹונ הרָּפָׁש בֶלֶח תַּדְִמ םוטס8 25 8 1006

 ,קרַאמענ = קרעמעג

 810811 1810 !ת 2 גוטסע (2/ ס --) 8 עפמעג

 .רֶהָנְּב ןָפִק יִא
 ,הָנּוכְמ ,םֵׁשְב אָרְקִנ תפצמס40 66). טנַאנעג
 ,גּולְנְל 1001מ 8. רַאנעג

 טס 1081:6 8 1001 01 ןצעמוא ןוֿפ רַאנעג םָאד ןבָאה --

 ,טיאב המשה ,שיא לע ץצולתה 8 ץסנ8ֿסמ

 !הַעְּטַמ ,הָעְתַמ 4660000106, 46108176 46/). סראנעג

 תספ !ׁשָּמַמ ֹוּב ןיֵאָש טת8ט08080118) !;בִזֹוּכ 6
 ,יִּתִמָא-יִא 8:ס0106

 ?ס 06 40061066, 86 101808800 0. 2. ןַײז טרַאנענ
 ,הֹעָט ,הֹנָש

 ,ןרַאנ = ןרָאנעג
 ,הָּיִמְר ,תּואָּמַר 666סץ+10ת 8. ַײרערַאנעג

 .גְרָהֲה 90 06 101166 . 2. ןרעוו טגרהנעג

 00. || ּוקיִּפְסַמ 8111101009/ 866008/6 60/ גונעג
 8010 =. טַײק --|| :;יֵּד 8091101691צ, סמסטפג
 .קּוּפִמ 6160
 ,קפסה 90 8011166 ןַײז גונעג --

 ס4860917 600. || !קִיֹדְמ ס2:409/ ןע60186 66/. יונעג
 ,קּויִדְּב ןע6018617

 .הָאָנָה סת1סענמסמפ (2/. | -) 8. םונעג
 ,שיִאְל הָואַה היָה 90 06 1/0תותש ש  סאק. ךיז ןעלזנעג

 ,הואת הואתמ והנה 116 18 1001 םוא ךוז טלזנעג סע --
 .וָוַא לָׁש 01 םס086 60. ןונעג

 ,ווא לש ןמוש 40086 184 ץלַאמש ענעזנעג --

 יווא לש הצונ 80080-111 ענעפ ענעזנעג --

 ,םִיַמ 4021נמ'8 816 (106.) . ןַײװנזנעג

 ,וַא רַׂשְּב 1687 ןק8/08 0? 8 80086 . םנונעג

 ,םנונעג = שַיולֿפנזנעג
 ,רענָאנ = רעזנעג

 יקּוּפִמ 8011161680 . ןגינעג
 ,יד 8111016031 ןגונעג ּוצ --

 .קָונ םטנ+פ 46). טקויִנעג
 .(א ליִנָר ,יִקָּב סצמסע164066 60. טינעג

 ,תֹואיִקְּב סאקסע10206  טַײקטינעג
 ,טײקטינעג = טֿפַאשטַינעג

 ,הָריִפְּת 8ססומשי , רינעג

 ,הָמֹונ 18011800, 601800860 00/ טגײנעג

 ,רּופְּת םסשת 66/ !טַינעג

 !רּיִצ ענספטעס 5.

 --י--רייירריפאפ

 ,טביאעג 86016101, 860161 שטיידכיוהלטימ ןוֿפ (א

 עהַאטסעג -- 194 --

 ,םּונָא 10060, 6010מ061166 66/. ?טיונעג
 .ץּוחָנ .ְּךֶרֶצְנ םססספ88נצ 060. גוטיונעג
 ?טיונעג = טגַיטַיײנעג
 00 2660, ט8ת?, 06 ומ 664 07 . ?. ךיז ןגוטיונעג

 ,ךוז ןגנטווג = !דִל ְּךֵרְמֶצִה ,-ָל ְךֹרָצ
 .רּופָּת רֶבָּד 01060מות0 8סושת 5 סטײנעג
 :-ֵמ הֵנָהַה 90 סמוס}צ (2. 2. ןסָאנעג) ש 6. ןסינעג

 לכאממ) הָנָהָה 00 ןם8:08246 (0/ 1906 סי 000/2)

 ,(התשממ וא
 ,תוכז .ז ,תוכז םנצעמוא ןסונעג --

 ימינפ דצנ ץּוחַּל ְךּופָה טטמס6 (6066) 60/ טעװעצינעג
 ,ׁשֶדֶח ֹומְכ הֶׂשֶעַנְו ןֵּתְתִמ טפצמץעס60 ;(דנב לש

 ,תֶקָרְפִמ תםפעס 01 186 תססע (ע/ ן-) = קונעג
 .ףֶרֹע

 40 219084 קינעג ןוא ולַאה ןכערב ,קונעג םָאד ןכערב --
 ,ותקרפמ רבש 8'020 2601

 ,אֵּפְרִמ ץסססטסזש  סטע6 5. גנוזענעג
 ,אָּפְרִנ 2600ש60ע64, 6066 66/ ןוענעג
 60 עסססטסע/ 26 160060160 +. 2. ןרעו ןזענעג

 .אָּמְרַה ,תּואיִרְבִל בּוׁש 00 6816

 פממעס208 = 4 ןענ(ענענעג
 ,בֹרָק ,ׁשֹגָנ

 .קֹוהָּפ ץּפשת (ע/ | -) 8 ץענעג
 :קֶהַּפ 0 ץפשת ש 4 ןצענעג

 .לֵמְב ְךֹולָה
 ,אָבָצ-רַׂש 802618) (קז. רעלערענעג ,ז =) 5. לארענעג
 ,יִׁשאָר ,יִלָלֹּב םסתסע81 (ןעגנוצעזֿפױנוצ ןיא) -לַארעגעג

 םסתסנ18| 2800 (2/ ן-) 8 טנענַא--לָארענעג

 יִלָלְּכ ןֵבֹוס
 841ו1821-8006181 (27.ן =) 8. טנַאטידַא-לַארענעג

 ְךקֶּמִל ׁשיִלָׁש
 5. רעטַאנרעבוג-לַארענעג

 ,הָחָּפ ,ליִלָּנַה רַׂש 6116181
 ם006/8)-שסטסנת- (00 ס -) 8 עינרעבוג-לַארענעג

 ,הָחָּפ תַרְׂשִמ תַחַּת דֵמֹועָה ליִלְנ םנסת6 (40 21:19540)

 116111681-8626- (עז.| -) 5 טנַאנעטַײל-לַארענעג

 .יִׁשאָר טְגֵנֶטיִל 1

}0 6006 6214 

90 1016 )740/( 

 הסצסעגסע- (400 6 =)

 ענפ}סע - 8001 (ע? |-) 5. רָאיאמ-לַארענעג |
 ,יִׁשאָר רֹויַמ

 ,אָכְצ-רַׂש לָׁש 0? ם006181 06/. עקטלַארענעג
 1101010818281 (.{ -) 8. לַאשרַאמדלעֿפ-לַארענעג

 .םיִליֵחַה יִרָׂש שאר 0611

 ,יִׁשאָר ריִצ ,יִׁשאָר לּוסְנֹיק ( 7. ןע -) 5. לסנָאק-לַארענעג

 שאר 86000183 8084 ({/.|-) 4. בַאטש-לארענעג

 .ליַחה יֵרָׂש וַּבְרִמ
 הָׁשֵא םסתסעפו'8 1407 (1/ ס --) 9 עשלַארענעג

 ,אֵבָצ-רַׂש
 ,טהביתָּכ ,טהביתּכעג = טעוװיסעג

 ,ןֶטָק בֹוהְר 10 (1/. ךע -) 8 לסענ

 ,למשעג = עהַאמסעג



 עקסעג ר

 ,דָנָּב-בַּג עס: (ןז. ס =) 5. עקסענ
 ,ׁשאָּב ,ןֹוחְרְס 8600 (עז. ס -) 8 החרפעג
 .וקֹדוה ןקָו 0 םעסיש 014 6. . ןרעװ טרעטלעעג
 ,לוַאּפַאק == טלװַאפעג
 (עז. ןע-) 8 ַײרעשטַאפעג

 ,םִיַפַּכ תַאיִחְמ 6191
 ,לּופָק 901406 66/ טעװעדלַאֿפעג
 60 3810 סססטע (0/6 (2. עק. -) 6. ח ןלַאֿפעג

 .(בוט םוינ לּוח {207460;/)
 ףאסמ גוטנוז טלַאֿפעג חספ נָאט רעטשרע רעד ןעוו --
 086 31180 6497 01 12880ט76+ 06060078 סת

 ,'א םויב לח חמפ לש ןושאר םוי םא 804699
 ,יּובָׁש ס0106)8, ץנופסםסנ (ץז.ענ --) . רעגװעגנַאֿפעג
 ,הָנְּבַס 6801, םס1) (עז.| -) 5. רַאֿפעג
 סע106111800, :ׁשּובָל 6168800 660. טצופעג
 0118160 (82068) ֹוטְׁשִקְמ ,הָּפְמ ,6
 ,(םילעננ חָצֶהֶצְמ

 ,םֹתָּכ 8981066 40}. טעװענטַאיפעג
 ,אּונָׂש 114966, 61811:66 .,4}, טנַײֿפעג
 ,ׁשֶָנָר 0611מ0 ;:שּוח 86486 (2/.| -) 8. ליֿפעג

 ןֹואָׁש 20180, טץעס2ע (20 ס-) 8 רעדלופעג
 ,(א הָמּוהְמ

 ,אָלְמִמ 311108, 891166 46/. טליֿפעג
 ,םיאלוממ םיגד 8601106 1182 שוֿפ עטלופ עג --

 ,אולְמ 8לט??1מ8 (עז. | -) 5. ץכעלוֿפעג
 ,דֹקָנ 601006 :רֹרְּב ,דֹקֶע 8/001166 464/ טלטניּפעג
 00 ואֹצִמ 90 106 (2. 2. ןענוֿפעג) 6. 6. ןענוֿפעג

 .אֵצָּמִה 90 06 ?0000 2 ז= ךיז --|| :הָּלִנ 61800טסע
 00 8םסוש 0268611 ןענוֿפעג ןווש ןזָאפ ךוז (44.) --

 ,ןבל תבדנ תא הארה 2606ס18
 ,טּופְמִּפ ס1110-01189, 280016 5. רעדיולפעג
 ץטזקס8017 ;תּוציִרֲחַּב 6111962017 460 טסַײלֿפעג

 ,הָנוַכְּב
 ,םִיַּפַּב תַאיִחְמ ס18עץומפ +. ַײרעקסעילפעג
 םצמפע60, 8081:9160, 60טעמ1000060, 66/ טוועלפעג

 .(ב לֶהְבִנ ,תֶעְבִנ ,םָמֹוּתְׁשִמ 8סטט44
 ,םוועלפעג == טפעלפעג
 ,רֶמְנִמ טעס9966 64/. טקעלֿפעג
 ,הָבֹוט ,דָסֶח ?2שסע (ץז.ן-) טַײקגולעֿפעג
 בֹומ היָה טס 26 ק1628ומ0 (2. 2. -) = ח ןלעֿפעג

 ,ייגיְֵּב
 ,יניעב בומ 1 111:6 16 רומ טלעֿפעג םע --
 ,יניעב איח חבומ 1 1106 1161 רומ טלעֿפעג וז --
 40 28 צץסט ךץ10880 םלעֿפעג ךַײא וװ טוט --
 ,םכיניעב בוטכ ושע (68 4106 14/46)

 בומ היה אל 400 10 06 ץץ1028128  ןלעֿפעג םונ --
 ,ופוגב אירב וניאכ הארה 40 8601 טתושס}} ;דיניעב

 ;הָריִמְס 0180מ1ת?

 רעדא 0101:04 שטיײדטַאלּפ ןוֿפ (ב .60600116/ שטייד (א
 :ט010141160 שטיידכיוה

 ןטָארעג -- 188 --

 הבוט הנניא 1 6'400 1166 116 טונ רומ טלעֿפעג וו --
 הניאכ יל הארנ 886 860108 90 106 טמרטס}} ;יניעב

 ,הפוגב האירב

 ,יֵניֵעְּב בֹוט הֹיָה 60 26 ץ1688מ8 0. 8 ןַיו ןלעֿפעג
 .יניעב בוט הז 1 11166 16 ןלעֿפעג רומ זוא םָאד --

 :ןְמק גלוִמ 100016 ?סעא (26 ךעל-)  על|עפענ
 046 03 146 101:8660 1128 ץט9 1םסס 6
 ת2408 04 2 0080 2007 89 108 01
 לָׁש תֹוגָלְומַהְמ תַחַא (660010000 10 /000182 00/800)
 גהנמ יפכ) הֶרּובּקַה תַעַׁשְּב תַּמַה יֵדיִּב םיִחיִּנַמָׁש םיִפָנֲע
 ,(םידוהיה

 ,םיָרּוטֶא תיֵּב ץעופסת, 1841 (עז ן=) 5. שינעקנעֿפעג
 ,דָיַצ טסמנפסמ, 0106 !רַהֹס

 .יָלְּכ ש08801/ ט96281) (2/2 --) 5 םעֿפעג
 ,םֶכָּמַה תַחְרְבְַּב םֶנְכנְׁש ססוע8מ806 46/. טלקעפענ
 .םיִניֵנְפִל הָמֹוד ןט681-1186} ק08/17 06//. טלרעפעג
 ;ןְּבְסִמ ף8ת8סעסט8) קסענסט8 0/. ךולרעֿפעג

 ,הָנְּכַמ 680861:0080088 5. טַײק .- ||
 ,אּופָק ,רֹּקִמ אָּפְקִמ ?עסעסת 06/. ןרָארֿפעג
 ,ןרָארֿפעג = ןרױרֿפעג

 ,לאָׁש יִרֲחַא וגפטנמש 8806 000 טַײהרעטנערֿפעג
 טס108009 226180 28166 טױהרעשגערֿפעג שונ --
 .לאש ילב

 ,תֹוׁשּובְּכ תֹורֵּפ ץעס8סעטס8 5. סלגערפעג
 ,רָכָׂש ,םּולְׁשַּת עּפצ עסיטפע0 (עז.ן-) טלָאצעג

 ,טלָאצעג = ן'לָאצעג ,סטלָאצעג
 ,טָׁשִקִמ סענג8מ160166, 6תממ61118066 46. סעקצַאצעג

 .קָּנֶפִמ 1000160 (/60.) ! הָּפיִמ
 ,םּונָא 066::10, ס0נמקס1160 66. ןעגניאווצעג

 ,תֹויִחָרְכָה 60081181ת6 8. טַײק .- ||
 ,לֶדְנִמ ם:סטפמפ טק :ְךּוׁשָמ 618שמ 60/. ןגיוצעג
 ,ֹובֹותְל וא ויָלָע רָּכְמ םֶׂשּוהָׁש 8088:66 660/. סרעקוצעג

 ,הָבאָלְמ יִלְּב 001} 1םפ?עטנגסת9 (2/ -) 8 גַײצעג

 4נ800ת, :!ןָּפְסְמ ;םּוׁשָר 108400 06/. טנכַײצעג
 ,םָטְרֶׁשְמ 664
 ;יּונְמ ,רּופָפ םטזמט6166)} 0002166 06/ טלױצעג

 ,םָעמ 810211 ומ תםטנממס/, 1670
 ,(רבד) םִיַּנְׁש לַעַּב 660406 464/  טלדנִיוצעג
 ,לֶהֹא 1605 (ץז.| =) 5. טלעצעג
 ,ץכעקענ = טסטכָאקעג

 ,טּומָק דט1101:166 ;ףּופָּכ טסמפ 66/. סעשטרָאקעג
 ,םיִחָרְפִּב ריְצִמ 40ױ0ס1:64 06. טלטיוװקעג

 .קּוחָּד 401060 46/. טשטעווקעג
 ,יַעְבִטיִא ,יִתּוכאָלְמ 8191110181 66/  טלצנוקעג
 ,שּוקְׁשַמ 18001108 . ײרעּפַאלקעג
 ,לָפְלְפִמ 8ט04111866 66. טלגולקעג
 ,ריִזָנ ,ליִׁשְבַּת 6001:64, 4188 (ק7.| =) 5. ץכעקעג
 ,ביִר 81261109 6. גורקעג
 ;הָפָי הֹלָע 90 80006660 (2: 2. =) טש. ח. !ןסָארעג

 ,בֹרָל ַהֹמָצ 90 עעסוש רטס11} 916

 ?הָרְכָמ
 דז:נ ז



 ןטָארעג

 18 רשסע 1188 2668 ןטָארעג םוא זוא םעברַא וד --

 ,הפי התלע ותכאלמ 2 םטסח8
 086 6100 18 ןץ162/1101 ןמָארענ זוא האובח וד --
 ,הדשה לוביב עפש שי

 ע160400) !הָּמִי הָלֲעָׁש 8000688101| 660/ ?ןסָארעג
 ;יּבְׂשַמ ,בֹומ והִָּי טעוםג9) 01606/  :עַּפֶׁש לָׁש
 ,ײל ֹורָאָתִּב הָמֹוד ,"יִרֲחַא ּךֵלֹוה 1:68סנג/011מ4
 עמש תנׂש 8 ץס82 01 1667 רָאי רענעטָארעג ַא --
 ,(הדשה לוביב)

 טנ18286 (016ט709) 681149:6ת רעדנוק ענעטָארעג --

 ,םיליכשמ םינב ,םיבוט םינב
 ןגס 1686100168 218 ןסַאמ ןַײז ןוא ןטָארעג זוא רע --

 ,ויבא ירחא ךלוה אוח 8626

 ץ1סםפצ/ תסטמ- :הָחָלְצַה 8000088 + טַײקנטָארעג
 טו :4011688, ?(הדשה לוביג) עַפְׁש 48006 (0/ 6 סו'ס)
 ןֹויְמִּד 20801:0181006 !רֵׁשְכַה יןֹורְתִי ,יִפֹי 6160ס8
 ,(שיאל םינֿפ ראותכ)

 ;ׂשֵחַּיַה יִבָחְּכ תַעיִדְי םס:816נ (2 פ--) 4 עידלָארעג
 ,הָלֲעַּמה םר סנמ1מ006} 0180100110

 5. טַײק -- || ; בֶחְרִנ ,חָורְמ :ססצמעע 0108 061 םארעג
 ,בֵהָרָמ ּוחָוָר 8098610 68

 4806 !תֹוקְּבַאְתַה 8ט:8816 (2/ ןע -) לגנַארעג
 ַחּוּכְו

 .עווָאברעה ,ברעה = עוָאברעג ,ברעג

 סה עופ 11606 1166 (2/ ךעל -) +. עלןענרעג
 | ,לגרָאג ז

 תס186} ?טמגט19, ס0תמנמס110מ (ץ7.ס --) 6. רעדורעג
 : ,הָמּוהְמ ,הָלּומֲה ,ןֹואְׁש

 ,ןֹואָׁש םס186 (;ז.{ -) 9. שיורעג
 ,ַחיִר פממסנ)/ 0401 (עז.| -) 9. ךורעג

 ּפקה ,ׁשֵרָּקַה 90 001616  ץ. ןרעװ ןענורעג

 ,טּומָק לט181160 60 טלצנורעג

 יןָננ ם81:64סתס/ (2/. ס - ,-) 8. רענטרעג
 ,הָעּומְׁש טנמסע !הָחיִש 1818 (עז.| -) 8. דוורענ
 ,דוורעג = ַײרעדװרעג
 ,םֶּדְמַדָא 1668 66/. טלטַורעג
 ,הָפיִמֲח 8011 :הָעירק 9081120 . ַײרעטַײרעג
 ;ןיִּד תיֵּב ס0ט+9/ ?גוסטמ41 (2/|-) = סכורעג

 ,ליִׁשְבַּת 6180 !טָּפְׁשִמ ן08066
 ליִלְנ ןט1180100104 (עז רעטרע --) . טרָאװטכורעג

 .טָּפְׁשִּמַה
 םיִלָׁש םעס0088-80ע0ס02 (284 =) 84 רענוד-טנכירעג

 .ןיִּד תיֵּ
 חיֵּב ססט9-ג0086 (2/ רעוַײה -) . זיוהןטכורעג

 .ְָׁשִמַ
 ,טָפְׁשִּמַה תיֵּב לֶָׁש {3610181 86/. ךולטכורעג
 0164 09 וגס (20 ס- ,-) 5. רעבַױרש-טכורעג

 ,ןיִד תיֵּב רָפֹוט ססטנש

 ,ןסורג ,םורג = ןסירעג ,סורעג
 ,בּובָנ ,ירֹונְצ 68026166)} םס1!סש 60/, טספ!רעג

-- 186 -- 
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 ןווטשעג

 ,בֵל ץֶּפֵחְּב ,ןֹוצָרְּב טנננמפוצ 818617  606 ןרעג
 ץוסתֹושי/ 200062206 (// |-) 5. שינעטערעג

 טעג יג? (616ש61) 0116: (הדשה לוביב) עַּפְׁש (6'/0 002)
 ,ליֵּבְשַמ דֶלֶי

 ינםג?- :יאַּכַו ,רָׁשָי יקיִּדַצ 180, ןט80 66)} טכערעג
 - 1180 || היִנָמִוַה ֹודָיְּב ֹוחֹּכ רֶׁשֲא 8060, 00406ע0ט8

 ,קָדָצ
 טכערעג ווא שפשמ ןַײז ןוא םכערעג זוא טָאנ (2706) ד-
 (404 18 1189 2260 גֹופ ןטסקזמסמפ 8 06
 ,ומפשמ רשיו 'ה קידצ

 00 26101016006 טכערעג םָאד ןצעמוא ןבעגּפָא --
 ,ותא קדצה יכ שיאל הדוה 4880 8 קסעפסמ 18 96

 ,רֶׁשֹי ,קֶדָצ ןט80106 8. טַײקניטכערעג
 ,שַעַר .ןֹואָׁש םסנפס (ןז.| -) 9. שערעג
 8טץס (0066.) !םיִרֹועְׂש הֶרֹועְׂש (עז. ן=) 5. טשרעג

 ,(ףעפעבש הרועשנ ןֹוזָלֲח

 ,םיִרֹועְש לָׁש 0? ט9:1693 66}. ןטשרעג
 ,םירועש שרג 021169-410908 ץורג ענעטשרעג ד-
 ,םיִרֹועְׂש חַמָק 0811ס:7-10081 8. לעמנטשרעג

 ,םיִרֹועְׂש תֶפֹנ טפ10ץ-8088 8. רעקוצנטשרעג
 ,הָנְּתַמ ץנספסם9, 8119 (עז. ןע -) 9. קנַאשעג
 ,ַחּומָנ 18118466 ;הָבָצ םטטס1164 06 ןלָאװשעג
 50 ם00016 !הֹבָצ 0 8טס ש 2. ןרעֹו ןלָאװשעג
 .ַחּמַנְתִהח 6

 ,עָּבְׁשִנ םוטסץמ 66/. ןרָֿאװשעג
 אוש 8 םטססץמ סתסזמצ אנוש רענערָאװשעג ַא --
 ,שפנב

 טְפֹוׁש ןטניסנ ןטשצנגּפמ (27. ענ .-) פ. רענ|ןערָאװשעג

 ,עָּבְׁשִנ
 ,םיעבשנ םיטפוש דוס ןטנעק ענערָאװשעג ןוֿפ טכורעג --

 ,תֶאְׂש ,הַפָנ םוטסו11מש (2/. )-  5. ץ'כעליוושעג
 8  טַײק -|| ;לק ,ריִהָמ ןט10/) 86018 060/} טניוושעג

 ,תּוריֵהְמ םטט 8
 ,הָמָרּומ 2080688) 1061 (1,| =) 5. ררוושעג

 ,ףּוצְפֶצ ?9001900ע1804 סםועץנמש . יורעשטשוװשעג
 ,הֹבָצ 1ס 8שס} ({. 2. ןלָאװשעג) . . ןלעװשעג

 הֵפַנְהִה
 ,.דנוקרעטסעווש = דנוקרעטסעוװשעג

 אןורכמ ׁשָלח דטס88 (0/ 106 ?וסתוסוי/) 60/. סרעוװשעג
 .יל ןהָנ ,הֵׁשְרִה .ַחֵּנַה 90 811ס6 ש. 6. ןזָאל ןטַאטשעג
 ,תיִנְבַּת 101, 8מ2קס, 806 (27.| -) 5. טלַאטשעג

 | ,הָרּוצ ,תּומָּד
 ,ןֹוחָרִמ ,הָנֲחִצ 806 וסמ (עז ןע -) 5. קנַאטשעג

 יי ר ,ןגײטש ,ז ,ןגיוטשעג

 ,תֹורּורֲעַמְׁש תֹורָהַב אֵלְמ ןעסס1-1ג8:1:66 60/ טלפוטשעג
 בֹוקְנ ,םירֹוח אֵלָמ ס0:10184660 (0/ 600069) ורֹקָנ
 +(הצמ ,הגוע)

 2 8 ןײששעג

 (ןווטש += רדֹמָע

 {0 818240 (2. 2. ןענַאטשעג)



 טקיטשעג

 00 ר0108812820, 108189, 2684 ןנעקַא ןוומשעג --

 ,"ינפב דמע טע 8180
 ,(ריוא) קיִנֲחַמ 8ט1006801890 66} וטקיטשעג
 ,םּוקָר סעגטנ:ס1461:64 66} !טקיטשעג

 םּונֶּפ 80944016 :הָּדְמֶע 8800 (2/.|-) 9. לעטשעג
 0886, ת0008081 !(ילע םידמוע םיאנבהש ןוכמ)
 ,ןֵּב ,םיִסַּב
 יַעּובָק 68980118266 641. טלעטשעג
 .לַׁשְּבַה 90 םסטזממ16 ש. 2. ןרעװ טלכיורטשעג
 .ֵַּקִּפ םזמםזפ, ס1ס70/ 064} טַײשעג

 .םיִמָיַה יֵרְבִדָל רֶׁשֲא 2180011081 06. ךילטכושעג

 תופס :רּוּפָס 4816, 890 (2? פ -) 5 עטכישעג
 ,תֹודָלֹוּת ,םיִמָּיַה יֵרְבִד

 רטע100/ 07 (ןז? ס- ,=) 5. רעבַײרש-עטכושעג
 יםיִמִּיַה יִרְבִּד רֵפֹוס 1800ני18 :םיִרּוּמִמ רֵפֹוס 8

 5. טַײק --|| ; ריִהָמ יִץּורָח 610061, 811?ט1 66/ טקושעג
 ,תּוציִרֲה 616064688 טול

 זס ,6 :הָאָנ היָה סס 0600106, 8691 6. += ךִיז ןקִישעג
 .תָמֲאָל בֹורְק היָה ץניסס6

 ךיא סיט 684 1886 067 ?םסע ךוז טקושעג יװ --
 ?ןכתי

 קוחר 16 18 1זמקץס28216 םינ ךוז טקושעג םע --
 ,תמאהמ

 תמקטניסס- ?הָמְהַר 2088 (2/. |-) 8. רעדולשעג
 | ,(רבד יכרצנ אָרְזְבַא 68

 8למ/ 04 םנמעסע (2} |-=) . ץ'כערעדולשענ
 ץ1מ8'0 סט סת 8 8'62110 ת00/ 85 2תת תננטמ0
 הָריִמְׁשִל דָלֶי ראַּוַצ לֵש םיִלֹוּתֶׁש רֶּבְנַע תֹועְּבַּמ לָׁש תֶוֹרֲחַמ
 ,(ערה ןיע דגנ)

 םס11- ;ׁשּומָל 8מתניקסמס6 , ט01104006 06/ ןֿפילשעג
 ,קֶלָח 8466, 8תמסססמ

 ט014016 0 8110 102806 לגנוצ ןֿפולשעג ַא --
 .הריהמ ןושל

 .הֶאְּכַה 8003:10, 1806 (2 {--) 5. געלשעו
 ןיִמ 0401 (שו-) :ןיִמ םסצ (20 ן=) 5. שכעלשענ

 ,(קודקדב)

 .ןיִּמַה לֶׁש 8081 060 ךילטכעלשעג

 ,למלַמֲע ט1מ6108 66/. טלגנעלשעג
 ,טמשעג = ַאמשענ

 08800101 66)}.|:םַעַמ 8806 (2? |-) 8 קַאמשעג

 ,הָקּוׁשְתִּב 68:6ע1ש 6606. || :בֹומ םעמ ֹוּב ׁשֵּיִׁש

 ,ֹותָּד ריִמָהָׁש ססתטס1:066 66}. סֹדֵמְׁשעג

 ללװ םןט?00מ, 801108260 ןלַאה עטדמשעג (44) --
 .אבומו

 ,תֹורְמַל 14 8106 01, ום 66112006 01 000. ַײמשעג
 ,(א םיִעְכַהְל

 ,ןטָאפש ,ןטכַארַאֿפ 8708460 שטיידכיוהלטימ ןוֿפ רשפא (א

 ענטעפשעג -- 181 --

 נעוצ יננה 1 467 ץסט! !לוֿפרַאֿפ רוד ַײמשענ -
 (א!ךל

 ּוויִרָז םנצמ'מ1ס זָּדַר 11681016 06  גודַײמשעג
 ,תיִכּוכְו יֵניֵנְּפ 0088 !ןָמּוׁש 186 ץלומשעג
 .םיִטיִׁשְכַּת 110סנש , 1ס00611617 + קומשעג
 ;ןמשב ,בלחבנ ַהּוׁשְמ ע08806, 01166 66}. טרומשעג

 ילב ךולה 90 שס סמ 81000/מ| םרומשעג וװ ןווג --
 ;(קסע) רוצעמ

 ,םּורָע יֵחֵּקִּכ סוג96, 817 664}. טגורעשעג
 ;ףּודָנ ,ףּורֲה 80018/מ6  ײרעטלעשעג

 ,לּוּלְק
 ,קנַאשעג = קנעשעג
 וס טפעקסמ, ס01מס 10 (2. 2 =) . א ן(ענעשעג
 ,הָיָהַה ,הֹרָק 8

 דטמ89 18 16 1084006/ ?ן:עשעג רוד טומ ווא סָאװ --
 ?ךל המ טנומ ץסא7
 דחמ8 14 106 4 ןעשעג ווא ןעשעג סָאװ --

 ,בישהל ןיא השענש המ 06 טעס 6

 ןפקקסמותפ סססטניעסתס6, (2/ |--) + שונעעשעג
 ,עֶרֹואְמ ,הָרְקִמ ססס8

 ,רֶחְסִמ ,קֶסֵש ט81מ688 (םז | -) 9 טֿפעשעג

 60 60זמזמ2ת0 , םוטס 0:6618 . = ְךֹז ןגיטֿפעשעג

 ,הָּוִצ .דֹקֶּפ
 --) 4. ריפאפ-טֿפעשעג

 ייֵרָחֶסִמ בָחֶּכ
 ,רערוֿפטטֿפעשעג = רעגערטסטֿפעשעג
 זמפמפפסע (2/ פ= ,=) +. רעריֿפטטֿפעשעג

 יקָסֵעָה
 001010610181 (עז עד -) += רעדגזַײרסטֿפעשעג

 .יָרָחְסִמ ַעֶסֹונ טניפי/ס161

 8171666 :ַעּומָׁש סןסטסת, 8ק29 660 ןטלָאּפשעג
 יקָלָחנ

 דָמָצ 969זמ ּוהָמְתִר מפ:מס88 (2/. ןע -) . ןַאפשעג
 ,רֶבָד יֵכְרֶצ לָּכ סוג9416 (/40.) :(םיסוס)

 ,(תשק) ּךּורָד טסמצ :ַחּורְמ 80690066 66}. טנַאפשעג
 {מ 861:414060 1:6181108 ןעגנואוצַאב עטנַאפשעג ןוא --

 ,בומדאל םחיב
 00 06 8ת41008, 26 ֹותמקִת- ש . ןַײו טנַאפשעג

 .רָבָדְל ׁשיִא יִניֵע הֹלָּכ 1100
 890 ;אָלמִמ 411160 / 8601160 60/ טעוװעקיפשעג

 ,איִרְּב .קָנָח
 טע1116 (ץלק) !ןֹוצָל זמססשסעק (26 |-) 5. טעפשעג

 יִדָרָעֶה ןֵמְק רֶבָּד
 ,רֶעֹכְמ ,םּואָמ ט81/ 6601. ענטעפשעג

 8 ךניסולש 4000 !קסע רענמעפשעג ןווק טינ (4.) --

 סוג1:812

 001010610181 ץ8קס! (ע? |

 לֵה גמ

 ;לוֿפואֿפ טוָאװ םעד טימ ךילטנייוועג טייג יימש עג (א

 םיא יימשעגי) וליז:א טרָאװ םעד טימ סע טמוק ןצישֿפיל ייב
 יעלוֿפ א טאטשנא -- סיוא טעז -- תועט יפ לע ,('וליפא



 ךערפשעג

 םאה -- אוח דמחנ ןינע 0081688 -- 18מ'0 7?

 ?ןכ אֹל
 ,הָחיִׂש ססתטסע88ס10מ (2/. | -) 8 ךערפשעג
 ,דקע ,דֹרָּב 80601166 441 טלקנערפשעג

 ,לֹק סע, 8סעספזמ, 8מוס8 (2? ןע -) . ַײרשעג

 ,הָקֲעְצ
 8070698108 רט11906ם) (2/ |-) 5. ץ'כעבַײרשעג

 ,בָחֵּכ .בּותָּכ רֶבֶּד רט188

 00- !הֶביִתְּכ םפתסישזוס1ת8 (2/ |-) 9. סטֿפירשעג
 תֶבֹהְּכ 108600/ (0/ 6 601מ) !הָרּועֶּת ,בֶתֶּכ סט
 ,(עבטמ לשנו

 ,םטֿפירשעג = ץ'ֿפירשעג
 ,םיִמָעְּפ ׁשֵּלְׁש סמיס6 ?וזמס8 םימֲעַּפ 'ג = 400. פ"ג

 ;יִרְכָנ ,רֶז 80ע8מ80ע, 10עס180ס/ (עז. םירג -) פ. רָנ

 לֵּבִקֶׁש יֵרְכָנ ,- ט:0801706, 008ט610 90 8!268זג

 ,לֵאָרְשִי תַּד ויָלְע
 ,יורנ == ָארג

 עסט, זַעּורְג ןיִּמִמ ,םַּנ 608186 ! הֶבָע 1161 04 בָארנ
 ,םמנמ-יִא ,םַנ גי46, 1תגסס6

 8 981042620, 8 1001 - םָאק רעבָארג ַא (60) --

 ,המוש ,שפמ 41
 8ת 1840- !םנג םדא 1446 16110ױש גנוי רעבָארג ַא --

 ,ץראה-םע !רוב ע8זמ08
 ,קינרַאברַאנ ,עינרַאברַאג = קיונרַאבַארג ועינרַאבַארנ

 גזמ- !;םַג םֶדָא 1306 ץס/80| (2/ סע -) = ןאיבָארג
 ,םיִנָּפ-זַע טסעסנמסמש 0180

 גֲהַנְתַה 00 ט86 8 ץסזפסת עט061צ7 ש. 6. ןעינַאיבָארנ
 ,רֹובְכַּב ַעֹנְּפ ,בֵלֲעַה 90 8086 ! תֹוסֵנְּב ׁשיִא םִע

 ,תֹוַנ 104060088, 10ג00101402406 8. עטסנַאיבָארג
 ,תּוּזַע

 ,םַּנ עסט, 106 66} עקסנַאיבָארג
 ,הָּסַנ הָׁשֶא עג06 טסצמפמ (2/. ס -) 5  עקנַאיבָארג

 ,הָטיִרְטמ 80:4968 (עז. ןע -) 8 לבַארג
 ,בֹוגָמ 181:6 (ןץע. ס -) 5 עילבַארג

 - ,םֹונְמּב בֹבָנ 90 281:6 ש. 6. ןעװעילבַארג

 ;שָּׁשַמ 90 1661 !םֹרָׂש ,םֹרָס 90 80:28068 4.6. ןעלבַארג

 םֵּמַמ 90 618זג06נ ?ַעַעֹונְתַה 40 םֹווע ש ?. ךױ-|
 ,הּלעְו

 ,הֹרְּכ ,רֹפֶח 0 6018 (2. ץ. ןבָארגעג) ט. 6. 'ןבָארג
 ,הָלֲעַּת 6108 (עז. פ -) . ?ןבָארג

 עס- ;(בערג == יִבֲע 18100088 (2/. | -) +. טַײקבָארג

 ,תּוּמַנ 14 688} ע'8

 םדיפט1מ8-9001, םטנומ (2/ ךע-) 8 לקיטשבָארג

 .ףֵלְנַמ .ןְרֹוּפִצ
 תֶבֹתְכ סמ018ט06 טטנ191808 (ע7. | -ו 9. טֿפירש-בָארג

 .עקעק

 ,תֶׁשֵקְׁשַה 084016 (עז. ס -) 5. רענַארנ

 סס סםיש} (/2/. !ׁשֵקְׁשַכ 00 180010 0 ת. ןרענַארג
 ,רַגְרִנ ,ןֹורָנב אֹרָמ

 עקיטַאמַארג -- 188 --

 01888 :!הָלֲעַמ .הָגֵרְרַמ 602ע06 (ןץ/. |-) 8. ירַארג
 ,(לקשמו טְרֹק 0886 (1064074) + הָּנִלְפִמ

 ,רֶׁשָי ,טּוׁשָּפ ןס1818 : רֶׁשָי 801218069, סטסת 664|, ?רַארג

 ןוג86 660. ||; (רפסמנ יָנּוו סטסג (000:0:26) קיסש. רָארג

 ,אָקְוַר וׁשָּמַמ
 ?ינז יא וא יז 6טסת 09 0064/ ?םוא וצ דָארג --

 ,(רפסמ)
 ןט89 20 9806 10010021} 80 ענר רעד ןוא דָארג --

 ,שממ עגר וחואב 986 טסעש מסתמא

 ןט80 שםסמ םס 18 0016 ָאד זוא רע ןעו דָארג --

 ,ןאכ אוהש העשב אקוד
 ,ךפהל אקוד סג196 406 0018: טרעקרַאֿפ דָארג --

 םסטסעתסע 03 8 (עז סע -)  קינלַאשטַאנָארַארג
 .(היסורכ) ריִעָה רֵׂש טסטמ 40 20:48846)

 םִיַנֹאמ ?עסץ-ט061289 (2/ |-) 8. טכַיװעגרדַארג

 ,בֶהָו לֵקְׁשִמְל
 ,ץָּבְׁשִמ 616026166} ט198 80ט08168 00/. גודנדַארג

 | וָנִקִמ
 ,דָארג = ;קויִדְּב ןט80} 6480917 661 עדַארג
 800 01 8מס1טס8 101 ש688018 (2/.ם -) 5 עקדַארג

 ,םיִלָכְל תֹוּבַטְצֶא תַרּוׁש

 ,קֵקֹוחְמ .ַחָּתַּפְמ סתזּפטס+ (ןץז. | =) 8. רַאיװַארג
 .ַחּוּתִּפ סםעםט1םשי (2/. פ -) 5. ערויװַארג
 ;בֶׂשֲע גסעק :אָׁשֶד ,בֶׂשֵע 1888 (2/ |-) 8. רָארג
 .בָׂשֵע חַלָק 8 01266 01 8

 (12 600200) (0008 (40 =) 8. רוָארג

 .רַיִרְּת ,רָׂשֶע-םיִנְׁש
 ם18887, 00ש0166 !בֶׂשֲעְל הָמֹוד 888 00). גיוָארג
 ,בָׂשֲעְב הָּשְכִמ טס104 8

 .ְךֵרֶּב 00 ס0ס:9001846 . 6. ןרולוטַארג
 ,הָציִהְמ .ַחיִרָּב טּתִע !הָכָבְׂש 1860106 (27. ס --) 9. עטַארג

 ץני1פסמ ;לורב יחירב 1עסת 2818 םעטַארג ענרעזײא --
 ,םירוסא תיב

 ,חַוָר תַצְק 821911 8818 (2/. 0 --) + !עקטַארנ

 .עקדַארג = ?עקטַארג

 ןֶהְתַר 800-808466 גמהת (2/ סע -) . !שטַארנ

 יןְדְּפִק
 וםיסלקב) קֶהֵׂשְמ םםנמס1סע (20 סע -)  ?שטַארג

 ,('ודכו איבוקב

 ,תיִנְמְקיֹׁשִה ט0880-89186 (2/. ס -) =. ענִיװָאכָארג

 .עידלָארעג = עידלָארג
 .וּורָח ץםצנמס (2/ ןע -) 8. !םָארנ

 ש16מסט9 168504 01 עמצצג6 םַארג ןָא ,םעט ןָא --

 ,הנובת ילבו םעט ילב
 ,םַארטש-םַארג ,ז ,םַארטש םַארג --

 15, לש לקשמ) םֶרְו םשעםנמעמ6ס (2/ =) 8. ?םַארג
 ,(ךרעב םיניערג

 ,םַארעג = 060/). *םַארנ

 ,קֹודְקִּד רֶפֵס וקּוּדְקִד םצּפצמצמפת (2/ | -) +. קִיטַאמַארנ
 ,קוטַאמַארג = עקיטַאמַארג

 סי 8



 רעלוטַאמַארג

 .קּדְקַדְמ ,שעּפנמזנפנ18ת (2/ )=  5. רעקוסַאמַארג
 םו8- .קֹוּדְקִרְל רֶׁשֲא םיעֿפתגזמ211683 40). שיטַאמַארג

 ,קֹוּדְקִד יִּמ לַע ןֹוכָנ תגצמ 4108! ססנס
 .ןֶזְרֵה עמיעמג6806/ (ןק. ס -) . רענָאזמַארנ

 186 (260.) :הָמֵרֲע ֹגספַקַג ע11ס (2/ ס -) . עדומָארג
 .םיִרְפַּכ ,רֶפְכ יִנְּב ט1118ס18

 ה נח 8 6. עצינמָארג

 ,(.רבֿפ שדחל 'ב םויב םירצונל
 .רעגָאזמַארנ = רעכַאמנעמַארג ,רעגָאזנעמַארג

 גחנ םִיִרִמ ח ְמְלַעָה

 .ןםיִנּוֲה 8 0 286 צםצזמס8 5 םַארטש-סַארג
 .םַעַט יֵלְּב
 10 18 04מ1ת?י קונמעיל ַא רומ ךַאמ םַארטש-םַארג --

 ילב םיזרח אלא םולכ הזב ןיא סט 8117 גנץנס8
 ,(א םעמ

 הָרֹועְׂש לֵקְׁשִמ .ןיִעְרְג םעפגמ (6060/0) (עז --) +. ןַארג
 | ,תַחַא -
 ץסנ6- !הֶרָהָי ןֶבָא ןיִמ ש8:466 (2/ |--) 8 טַאנַארג
 ,עַלֶהרוּדַּב ,עלָק-ןֹוּמַר 6086, 8611 ;ןֹוּמִר 6

 ,(דאמ השק ןבא ןימ) םַמֵׁש ם:80106 (ן. | -) 5. טינַארג
 ריִׂש רֹוּב 11תמס-ןנ16, תגסניספגי-ק1פ (2/ פ -) + עסַארג

 ,(ןינבל)

 8 4106 :ןֹוממק .ְךיִסָנ ססטת?, 681 (27 ן --) = ףארג
 .לָזְרִּב ריִס ןיִמ 04 ןיסת 9

 .תֶרָפֹוע-ןֵבָא פט 106, 21801-1686 5 סיֿפַארג

 ,תיִנֹוטְמֹוק ,הָכיֵסְנ 60000688 (20 ס =) 6. עינוֿפַארג
 .עקניֿפַארַאק = עקנוֿפַארג
 הָוָחָה דַקָׁש 800066 2686 (42/ סם -) 5 עצִישַארג

 (לגע לש)

 ,לשיורג = לׂשַארג
 = הנטק עבטש הָרֹונֲא 0800 (2/. ס --) 8. ןשָארנ

 .(תיסור הקיפוק !/}

 תסל דטסעלג 8 1810מ/0/ ןשָארג ןווק טרעו טונ --
 .המורפ הוש ֹוניֵא
 ילב היח 00 06 ןץס02211088 ןשָארנ ןווק ןבָאה טננ --
 ינע היה ,הטורפ
 ;ףסב שיאל חיח 40 11806 100 סע םנשָארג וד ןבָאה --
 ,ןמוומ ףמכ שיאל היה 90 2800 0880

 8 ךץעסו9} ץסתתצ; 8 2106 ןשָארג רענווש ַא --

 ,ןוגנה םוכס 0426 םטנמ 09 זמסמסצ

 0+ 6 ךכ6 03 06/ ענעש -- ,רענעש -- ,ןשוָארג

 ,הָרֹונָא ריִחָמ לֶָׁש 8 0806

 04 16 1106 03 8 םעס80סגסת 06//. גודנשָארג
 .םַעְמ ֹוריִחְּמְֶׁש 1סױש-ןנ:16661 :הָרֹוגֲא ֹוריִחְּמְׁש

 ,ןֹורָּג , -- 1086 8. תֹרְנְרַג

 ריִמ טאה ל"ז וואכאראב .ב גאלאליֿפ רעטסואוואב רעד (א

 אמתסמ) ןטנעדוט8 ןשיווצ טרעהעג טאה רע זא ,טנאזעג לָאמא

 יו :עזארֿפ רענוואקישט רעד ןוֿפ חסונ ןשינייטאל א  (עשידיי
 וה" -- ,,81210142, 511211102, 180 1101 1601ט1מ'' ;טנלאֿפ

 ."טעב טאד רימ ךאמ ,יורטש

-- 199 -- 
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 ענווָאטנורג

 וס ?סטסג 2 ןלרַא תרנרג ןוא ןצעמוא ןכורקנַײרַא --
 ,שפנה דע עגנ ץסעֿפסת 90 186 0104

 םעפחס !בַּג רֹוּב ץנש 2016 (2/. רעבורג) 4 בורג
 .רָבָק

 00 8064 8 ץס/- בוג ַא ןצעמוא ףיוא ןבָארג -- (//:)

 ,שיא לֹע הער שרה 80ת'8 עטגומ
 -ָארג = עקנאיבורג יעקסנַאיבורג ,עװטסנַאיבורג ,ןַאיבורנ

 .עקנַאיֿבָארג ,עקסנַאיבָארג ,עוװטסנַאיבָארג ןַאיב

 6640 סי 8 0? 8001  קֹודָצ-יּבְרִד-תרגֹורְג
 ׁשֵבָירָבְד 28404/ 801060מ/86 67 226 1688
 ,שּוחָכְו

 ןטצגמק 09 68/98, 0106, מספמ (4/. פ--) 8. ערורג

 | .הָמְרֹע ,רָפְע בָגֵר
 עט ,אָשִמ 1080) ס880 (עז. --) 5  יוורג
 יץֶצֶח םיפיזס} 5. ?וורג
 ַחֵלֹוש 8מועקסע (2/ סע -) 8. קישטװָאזורג

 ,הָיָנֲאַב

 .ףֹהָׁש ,רּופָא םייפיק 66). יורג

 ,דער ,דֵחַּפ .הָמיֵא םסניזסני} 96/ע01, 8מ0006/ ליורג
 ,יָרּופָא םיפיק18מ 60. ךוליורג

 ,דֹעָב 90 8060 6. 9. ןליורג
 הָאֵנ טײסוג4 :לֹודָנ םיס8, 18/86} 018 06). םיורג
 5. טַײק -- || : רֶּדְהֶמ ,רָאֹֿפִמ תנ28180686 66. גיטרַאסױרג

 ,רֶדָה ,רֵאָּפ תנפי( 8 26
 ,הָביִדְנ ׁשֶפֶנ לַעַּב 1מ88ת8תותסט8 66)} גוצרַאהסױרג

 .לֹודָּנ ְךיִסָנ םע8מ0-0ט246 (עז. } -) 8.גָאצרעהטױרג
 81284406ט0מצ+ (ץ/7. רעֹמִי הסיורג

 ,הָלֹודְנ תּוכיִמְנ

 50 6401 ש. 6. ןסיורג
 .רָאָּפְתִה סס881, טוי

 .נָאצרעה סיורג = (עז | -) 5 טשרוֿפמױרג
 ,הָוֲאֹנ ע106, 20889 !לֶדֹו 816800688 . טַײקסױרג

 | יתּורֲאֶּפְהַה
 (ז. | = ) ּוהָּפיִר ,ׁשֶרָג"רַנְרִג 8 םי:פגמ 03 םייס948 9. םיורג

 ,תֹופיֵר ,םיִרְג ,ׁשֶרֶג םיע08, םייס8

 | יֵרּופֲא עַבֶצ םזפעמס88 3. טַײקױרג

 יְּךְנֲא עוטנגט-1106 (17.ס --) =. ענַאװדנורג

 {000040108 :עָקְרִכ םעסטמ0 (2/ |--) 8 טנורג
 ;(םי וא רהנ לש עקְרִק ,תיִּתְהַּת 20060נ4 !דֹוִי

 םניס- (ץז/.) !םיִרָמְׁש םישסומ6,,;48,8

 ,לּובְג {גצמוצ ( 2 !םִעַמ טםס, 502

 ,לובנ ילב ט010מ006 2 111מ19 0/* 606 טנורג ַא ןָא --

 ַׂשַמ

 90 ש. ז. ךיז -|| ?םֵמֹור ,לּנ

 .ץק ילב

 81 80289821181 טנורג ַא טומ םעפע --
 ,ישממ רבד

 עניסקס1+1} 89081:1ת9: ןעמונעג טנורג ןוא ,טנורג ןוא --

 - ,תמאב
 טםסניסט8 :;יִדֹוְי 100021060991 00/  ענװָאטנורג

 יִקֹויְדִּב ,ֹויְרּוּב לַע ,דֹוםָיַה דַע 18סנסט8!צ 066. || ;ןֹובָנ



 םוטנגווא-טנורג

 ןַינק .ידיג אָלְד יִסְכָנ 1681 689806 5. םוטנגווא-טנורג

 ,תֹוטְמְרַק

 ,ךולטננרג ,ענווָאטנורג = גוטנורנ

 0ס וזממפפוס, ןהָצ 986 םעסטת6 ש 4. ןעוועטנורג

 10 1006 :רֹויְצַה דֹוסִי תֶא ַעֹבְצ .(0/ 6 00004090)

 עס 8סטםס} (/44.) :םֹוהְּתַה דַע עֵקָּׁשִה טס 9116 2010

 .ׁשֹרדְו רקָח 1800
 90 ן8ָצ 986 1002602010ת 09 ש. . ןגוטסעֿפטנורג

 .ןגוּכ ,דֶסֵי 68080118/

 08941021 תטצמפסנע (עי) (27 | -) 5. לָאצ-טנורג
 ,יָדֹוסְי רֶּפְסִמ

 ,םורג = םורג

 ,הָקָהַל .הָצּובְק םעסטמ (ע/ ס-) 9. עפורג

 ,תֹוצּובְקָל רֵּדַס 00 םעסטץמ ש. 6 ןרופורנ

 .י- 01ט01064 זמםת (2/. םיִשורְנ) ;. ׂשּורְג
 .שוריִנ == ׁשֹורָג

 (1. תושורג) 5 השירג

 . = 617ס6

 ,תֶרֹויִנ 1010816 עיס861196 (27. ס --) 4. עטרָנ

 .רֹקָה ,ׂשֵּמַה 00 8090, 1מחטנע6 0.4 !ןעלבורג

 .זא ץֹרָׁש 10 םטקםננמ ש. 4. ?ןעלבורג

 םטשפנצמנתשי ןעלבורג ןוא ןעלבווש --

 ,בורל ץרש
 ,םיואווש = עבירג

 110616 ךס16, 110616 1גס016 (עזמ ךעל -)  על;עבורג
 .ִחָּלַּב אָמּונ 6116 ;הּנּמְק אָמּוג

 יִקָסיִוְׁש םסניפע (טז ס -) +. ענעביורג

 יענעבורג = (עז |--) 6. ווורנ

 תֹוקיִּטִק רֶׂשָע 964 0006088 (2/ ס--) 4. עינווורנ

 ,(תיסור עבטמ)
 ,(היח ראוצ לעש רעשנ הָמְעַר 1086 (2/. ס -) 5. עווורנ

 ,רַעֵצ סמפקנומ,) טס480108 (17. ס -) + עטָאזורג

 (750-) ּוםֵמְרַּכ .םֵלָּנ 90 םמשיס ס011066 2 6. ןעוורג

 :ןעמורג == ֹוהָּנַש ,רַעַצ 00 לטסנעװ, ?9סץמנסת6

 טס טסצ שש. 166 ורֲעָטְצִה טס טטסעש 0. = ךיז -||
 יז }ג

 יּוהֲעַר תֶא ׁשיִא זַנרַה 6868 0106

 .עטָאוורג = עינעזירנ

 ןרעגַארג ,רעגַארג = ןרענוורג ,רעגַורג

 ,תּועָּמ הָאיִנְׁש סעעסע; 18180846 (2/ |-) 5 זַײרג

 .םּופָּדַה תּועָט עמנפץגינמ6 :ׁשּוּבִׁש

 יורגזפרג == ָארגזַײרג

 ,רֶעׂש-ןְבִל .בָׂש םעפש, ונספניק 60/. ױרגזַײרג

 ,תֹואיִגְׁש אֵלֶמ 1211 0? סנצסע8 06/. גיזורג

 .לֶּתְלַּת סט! (עז  ךע --) לזַײרג
 .לָסֶלְבִמ סטנוע 06/ גידלוַײרג
 ט. ". ךיז -|| ולֵסלַמ .לֵּתְלַּת 9ס סטע1 ש. 6. ןעלוַײרג

 ,םיִלַּתְלַתְל הֹיָה 90 6 סטנ6

 .לּוסְלֵמ סגנ11ת8 . שינעלוַיורג

 01001066 טסתנתמ}

 וס 6

4 

 :ןכיוק ,21ט0610 שטייד (א

 ןרָאהנַורג -- 160 --

 יאֹמִה 90 8ומ :הֹעְּת עמ טס סע ש. . ןוַײרנ
 ,לשיורג = (20 ס -) 5 קושזַײרג
 .ןֶּמְוִמ ,ןְבּומ ףֹוכְנ 0849 660/ טיורג

 ןוכנ יננה 1 2נמ 1086 טוורג ןוב ךוא --
 ,ןמוומ ףסכ 2686 תגסמסצ, 0888 טלעג טוורג --

 :ןיִכֶה 00 עגפ160 16847! םת1סץ820 2 6. ןסוורג
 ,ֹומְצַע תֶא ןיִבָה 00 ןץצסװפנס 026801+ ע. ? ְךִוז - ||
 00 8060 סי 00704 106 48016 שוט םוצ ןטוורג --

 ,ןחלושה ךרע
 .-ָל ןֹוכָנ תֹויַה 169610088) ןעניסק81660088 5. טַײקשרג
 .דל ענַה ,-ֵל גָּׂשַה טס 1080 ש. ת. ןכִוורג
 שסצש 000 || !ןִיצִמ ,אָלְּפִנ ע618:1:8016 66/ גנלַײרג

 ,דֹאָמ תגטסמ

 .ראָמ טסניק תגטסמ 600 ךולַײרג
 ,לֶרֹג םנעש 8. םִיָורג
 ,םיורג = לפַײרג
 וס םצפאץ} 1886 0164 (ע. ץ. ןֿפורגעג) 0. 6. ןֿפַײרג

 .זחָא 1
 ,םיִקָקִּפ ץֵּלַחְמ ססנט8סעסט (קז ס -) 8 !רעצַײרג
 תיִרְטְסֹוא ַעֵּבְּמִמ ענסטשס} (1/ סם ,-) = ?רעצַײרג

 ,(בוהזלש 1/) =

 ,(הקד המהב לש םַמְמַה טעוקס ({/. ךע -) 8. לשיורג
 ,(בגח ןימ) רּוצְרַע ס0110469 (עז,{ =) לָורג

 .ןְטנ רּוצְרַצ 110010 01101:69 (עז. ךע -} 4 לדנעכליורג

 .רָצְרַע 60 סמויק ש. 4 ןצלִירג
 90 61 1םל0 2 ק8'61802 ןרעוא וד ןוא ןצלורג --

 ,שיא ינואב שקשק ס88
 קחשמ לש םֹוּבְרִּפ 108/6-ט0 (0/ 60 60:0) 8. םִורג

 ,(המבה לע

 :ןֶמָב יֵבֹואְכַמ םֹרָג 90 08086 םצומס8 שש. 4 ןעמורנ

 ,(ףא) הֹרָח 00 06 1:1260166 (0206/)

 1 םהטס 486 801008 ךיוב ןוא רומ טםמורג םע --

 ,ןטב יבואכמ ינווחא
 תֹוא דש180ג4 3011 26 ןעמורג טעװ ןרָאצ ןַײז --

 ,ופא הרחי 6
 ,םִיַעמ בָאְּכ ,ןֶמֶב יבֹואְכַמ םייומס8, 60116 = שינעמירג

 .ףַא"יֵרֲה טטנתנמפ יושצ8?ג 5. ןרָאצמורנ
 (40) ּולֵׁשְב יִּתִלְּב טמנוקס :קֹרֶי םעססמ 46/ ןירג

 8660, 1תסצקס- (4/8.) ! בֹורּקִמ אָּבִׁש סטח-ס0ע6

 רֹוחָּׁשַה וָּת 8806 =. ן| :ןֹויָּפִנ .רֶּפֶחֶמ  ,ׁשֶדֶה 64

 ,(םיפלקב)

 טַײק --|| : לקשמבנ לַק 1186 :ַחֹונ ,לק 6889 660 גנורג

 אלקשטנ) חּולַק 118100088 } תועה 68810088 6

 ,תַערְצ ,בֶרֶנ 8080, זמפמםס 4. דנִורנ

 .דּוּפִי 002086010ת, 68980118מז0689 6  ננודנורג

 ,דנורג = לדנורג

 דֵּמַי סס 1026, 689801/8מ 2 6 ןדנורג

 ,וֵּסָיְמ 100006/ (;0 9- .=) = רעדנורנ

 0610-001801, תסש (460) (2/. ס --) . ןרָאהנורג

 ,בֹורָּקִמ אָּבָׁש ׁשיִא 1נמנמוסי8



 גרַאװנורג

 ,תֹוקָרי םעססמפ} ט000080168 4. גרַאװנורג
 ,לַאש ,גוק = לַאשזנורג
 -תַלְנָע 8 ןס0888ת8'0 810086 (2/ ם--) עלעשזנורג

 = ריָּפִא לָש ףָרֹה
 טגםס- 0600.||:קִיְדְמ ,ןֹוכָנ 9םסנסט8מ 66 ךילטנורג

 זגס- 8. טַײק .-|| ; תּומָלְׁשִּב ,קויִדְּב ,ֹויָרּוּב לַע עסט8מוצ
 ,תּומָלְׁש .קּויָד 10 ס8

 יקֵרָקַרְי 8:062188 66. ךולנורג
 קָרָי .אָשְּד טסנסטס} םס10886 (ןז. |=) 5. סנורג

 ,תֹוקָרְי םיעססתמ) ט68:0080168 ! בֶׂשֲע

 60 ץט9 ;קֹרָי ךֹפֶה 90 םעסשש םץססמ שש. 4 ןענורג
 ,חֵרָּפ איִצֹוה 1010 1688

 תסטט-001061, תסלס (,06) (עז ענ-) 5. רענוורג
 םיניססממסנימ ).40(  ! בֹורָּקִמ אָּבֶׁש ׁשיִא 1נמנמופיזיפמס
 ,ןֹויָמִנ רָּפֶחֶמ ׁשיִא 16201162000 080

 הָׁשֶא 9010816 תסטס-ס01061 (40.) (ם/. -) 5. ענִירג
 הֶׁשֶא 1040611620666 דטסנמפמ (,4/6.) } בֹורָּקִמ הֶאֵּבִׁש

 ,ןֹויָּמִנ תֶרָּפֶחִמ
 ױחנ1ס ץס0 ם160ת,) 0116 ץס9 600. טױהרענורג

 דשנגנ16 69 (,46.) ז רֶסֹב ּונָדֹועְּב ,קֹרָי ּונָדֹועְּב טמננעס

 ,הָניִרְּמַּב ׁשֶדֶח דֹוע ֹותֹויְהִּב םסוא גמ 986 ס0טםוצ
 ,גרַאוװנורג == גַײצנירג

 .קֹרָי עַבָצ ,תוקְרִי םעססממס88 . טַײקנורג

 ,תָׁשֹחְנ תַרּולֲח טס;ע018118 8. ןָאפשנורג

 81:609109, ס0עמװץ}140208, 26- (2/ |-) 5. !םיורג
 ,םֹולָׁש תַׁשיִרְּד ,םֹולָׁש תַּכְרִּב 4968, 6808

 ,וורנ =גםִורְג

 טס םוטס ססזמץקו1- :םֹולָׁשְּב ְךֵרֶּב סס 2066 ש. 6. ןסורג
 ,םֹולְׁשִל ׁשֹרָד עמסת08 0 ,8

 ,תַחַּדַק ןיִמ םגעעס . פורג
 ,(ןבאמ) םָ ,דָרָׂש 81806-ץסת01) (2/. ןע -) לֿפורג
 ,םיִרָג ,ׁשֶרֵּנ םצ108) ם0848 3. ן'ורג

 .ץורג = עיצורג

 .תֶמָּסִּכ טטס1:00688 + עקָורג
 ,הָּבִמ ,םָרֹוג 0886 4. םֵרְג
 ,אםריג = אסרנ

 .ןֶמְׁשִמ 1800088 :יִבָע 98101:0088 4. בערג
 801מסיט186 ! תֶצֶק הָבָע 86מ61 9216/ 60. ךילבערג
 ,תֶצָק םָנ 6

 ,םִיַמ"רָכָׂש 480, 0146 (2/ ס--) עילבערג
 ,ןצפערג ,ץפערג = ןסבערג ,סבערג

 ,רַמֹוח 618801 (םי ס- י-) 5. רעבערג

 א"ד -- 161 --

 ,ןצפערג ,ץפערג = ןצבערג ,ץבערג

 רמצל) קֶרְסַמ ס81:8, 4896061 (21 ס -) +. עילפמערג
 ' ,('דכו םיתשפל

 םיתשפ ,רמצנ קֹרֶס 40 08ע, 0022 6. 6. ןעוועילפמערג
 ,('ךכו

 ליחב) יֵלְנַר עֶלֵק 4ע609602 (2/ {-) 4 רודַאנערג
 . ,(אכצה

 ,דֹובָּכ םעפת0סטע2, ץסנמע (2/ ס-)  עדנערג
 | ,(א תֶרָאְפִּת

 שט }ב

 גהנתה 40 1106 1ת 092806 89716 עדנערג ַא ןרוֿפ --
 ,תראפתב
 הי 90 1080, 06 8 168001/ עדנערג וד ןרוֿפ --
 ,שארל היה ,גיהנמל

 לש) לּובְג טסטמס8ניצ, 201:06/ (עז |-) 8 ץענערג
 .ץֶק ,לּובָּג 11019, 2000 !(םוקמ

 ;ףוס ןיאל ,לובג ילב סט2601688 ץענערג ַא ןָא --
 ?גסניס 18 8 ןוזתופ 80 סש0- ץענערג ַא טָאה ץלַא --
 | ,רבד לכ5 בצקו לובג שי עצ9מנ1מי

 ךיז - ||; לּובנִּל ןַעֶׁשִה 0 םסע409 טקסמ 0. 4. ןצענערג
 ז ,ד 2 7

 ,ןצפערג ,ץפערג = ןספערג ,ספערג
 ,קּוהָג 0610, ס140080100 (27.| -) ץפערג
 ,קַהַּג 90 6108, 610200806 0. ןצפערג
 ,ץורג = ןצערג

 ,ינָָי 90 (ן/ |-) 4. קערג

 וי לָׁש ,יִנָוי םשססוצ} 3608 66}. שיקערג
 עופ19ס0ט8 ץ;ס861796, (2/. קֹדָצ-ירג) קדָצ-רֶנ

 ויִלָע לָּבּמָׁש יִרְכָנ ,- עטס ס0םטס0 40 40428/
 ,בָּל-םֶתֶּב לֵאָרְׂשִי תַּד

 "מות, ץעמעסע 101 עפות 0110166 סת . םֹׂשֶג
 םָׁשָנ תַלְמְּת 946 סושמפמ 028 0+ 488
 | .תֶרֶצִע יִניִמְׁשִּב םיִללַפְמֶׁש

 ,תֹויְרְמֶח , - 10861:1811814 4. תויִמְׁשִנ

 ,יֵרְמֶח ,יִמְׁשִנ םנ001181 66. גידתויִמְׁשִג
 ,ןשוג = ןׂשג

 ןוֿפ 810008 רעדא 814064 טימ שיטנעדיא זיא עדנערג
 510ש16 סעשטיוואלראק ןיא 6018008 רעטנוא ,גנַאלס ןשיליופ
 חג 216066, קורדסיוא רעד טכארבעג טרעוו .(גט4ז 81
 ןֿפיוא -- 8 437 1 :טרעלקרעד ןוא 8 :,06

 .ןפוא ןסיווג

 ,ד
 146 ?סטנַײג 100661 04 186 11ס0נסױ 8/תםה- + ר

 {סטני 46 || :יָרְבָעָה תיֵּבףֶלֶאָּב תיִעיִבְרָה תֹואָה 6
 ,םיִפָלֲא הָעָּבְרַא ?סגע 1008806 'ד יד :הָעָּבְרַא

 לאמא טמוק סאוו ,לצעזראֿפ שיאעמארא ןא) לָׁש 03 קז6/. "ר

 -ארפ יבוטד-בוט :ןיא יו ,רעטרעוו עשיאעמארא-טינ טימ
 ,(טנע צארפד-טנעצ

 {סט! 180082460 088 םיִפָלֲא ד == 200 א"ר

 ,(םידוהיה תריפסל) םיִפְלֲא הָעָּבְרַא (0/ 4706 .26:018/0 סני0)

1 



 ָאד
 צ

 ,אָכָה ,ןאַּב ,הֹפ םסנס :םָׁש 6006 066. ָאֹר

 00 :תואיצמב היה 90 26 1מסעס, 62180 ָאד ןייז --

 ,(םוקמב) אצמה ,חכונ חיח 06 סע;

 עבמאד -- 169 ---

 118, (ע = סאד יע יד ירע -- רעד) ןעיסו. 000, גווָאֹד

 .אּוהֲה ,הֶּזַה 986

 .(האופרכ) הָנָמ 6086 (2/ סם -) 9. עזָאר

 .עטַאד = םוטַאד | סמסעס 816 ָאד ןענייז םע :שי 10616 18 ָאד ווא םע --

 ,םנשי ,שי
 ,(א םעפו .,,םעפ תםסיש... םסיש .,.,ָאד ,,,ָאד --
 תסדא 0010, תסיש רט8?זג םערַאװ ָאד ,טלַאק ָאד --

 ,םח םעפו רק םעפ
 80 026 446 26 רע טנײװ ָאד ,רע טכַאל ָאד --

 םעפו קחוצ אוה םעפ 18608) 89 800010/ 116 8

 ,הכוב אוה
 תסיש 6 18 616, ןטרָאד רע זוא ָאד ,ָאד רע זוא ָאד --

 ,םש אוה םעפו הפ אוה םעפ מסילס 116 18 6
 תסוש 26 18 ץעס- ָאטונ רע ווא ָאד ,ָאד רע זיא ָאד --

 ,ונניא םעפו ונשי םעפ 8609, םסיט 16 18 606

 .ףֵסֹוה 60 8064 6 6. ןעוַאבָאד

 ,הָפָמֹוה 8461610ת (2/. ס -) 5. עקװַאבָאד

 .גָּשַה 90 809, ס121מ ש. 6. ןעֹוובָאד
 900 ּפממסצנ רססעעעג רעבעל וד ןעוובָאד (4/) --

 ,שיא ונרח ,םערה 8

 ,לֶבֹק ץםצמזמסז (2/ ס -) +. עינבָאד
 "8006 זמסעמומפ-* זמט816 ץ18ץ66 . ןעיזד-ירבָאד

 1ת םסתסע 03 486 21146 סמ 106 זמסנמומפ

 הֶלַּכַה רֹובְכִּל רֶמָו יֵלְכִּב ןֹּוגָג 96 1ט600108-29

 ,הָנּותֲחַה םֹוי רָקֹבְּב

 ,בֹוט לָזִמ 0006 1090 ,. לומ"ערבָאד

 ,"תַּלֶאָׁש אֵלַמ סס 1088, 8808/7 ש. 0. ןעזרָאגָאד

 ,-ןֹוצָר הֹׂשֲע
 .הָנֲאָד ס8ע6} טטסץצװ, 824169ש (2/. תֹוגאַד) 9. הֹנאֵד

 ינאָד 9ס 086, טטסעעצ, טס םתצ1סט8 2 4 ןהֹנאַד
 ,(תדבנ רָּקִע ,דֹומָי 608 (עז. ס -) 5. עמגָאר
 ,הָסָנְרַּפ-תנאַד == הנויח-תגאד
 .-רטסעװש םססס9 4 117608006 .. הֹסָנֹרַּפ-תנאַד

 ,הָפָמֹוה 9661600 (עז. םעקט -) +. קעט|ַאדָאד
 1109 םסעס 66. (אד ראֿפ עמראֿפ עגידנענאטאב) טרעדָאד

 ,הָּנַה םֹיקָּמַּב
 ,תָפֹומ ,תּודָע טעסס} (קז. | =-) 5. דָאװָאד

 890014סצ (ע0 |=) +. טסָאנערעיװָאד

 | .הָאְׁשְרַה
 5.ן|ולָפַּפְתַה סס ץעפצ יטסע8מנוק 2 4. 6. ןענ(עניײַאד

 .הָּלִפְּת טעפיץסע
 טס 889 986 זמסעוימומפי-קעפץסני8 תירהש ןענװַאד --

 ,תירחש תלפת ללפתה
 יטפ;408 03 8 8צמ220206 (2/ |--) 5. רָאזָאד

 ,תֶסֶנְּכַה תיֵּב לָׁש יאַּבַנ
 1ת8ע0090ע/ (1// ס-) 5. עצרָאזָאד

 .ַחיֶנְׁשַמ

 ןסיאסע

 0ש018661,

 ןוא 1:0.., 1044 עשיסוו סאד ושפא ויא .,,,אד ...אד (א

 .גנוטיידאב רעכילטנייוועג רעד ןיא אד טימ טיִנ תוכייש ןייק טאה

 .ויָלֵאָׁש םֵחָי 4806 0986 (6-) . וויטַאד
 .ןָמְו םֹׂשָר סס 4246 0  ןריטַאד
 ;(הנשהו שדחב םויל ןֶמָו 6866 (2/. ס--) + עטַאד

 ,םויה דע ,התע דע 4111 םסיס עטַאד זוב --

 יִץִיק-תיַּב ססטמ6עש-280386 (2/ ס-)  עשטַאד

 ,הָדָׂש-תיִּב
 ,עציניִאד = עקנָאיָאד
 ,הָביִלֲחַל לָּפִס נגנו-ץפנ) (27. ס -) 8. עציניאד
 ,הָסְבִמ ,גַנ ע001 (ץז. רעכעד) 5. ךאד
 ,תאֹז לֶכְּב ,םָפָא ץסס} 8911, םסיטסטסע 60). ךֿאֹד
 ,לגוצכַאד = עקוװָאכַאד

 0 10ס6ת?/סמ :בׂשָה 60 {,3ם; ש. 6. 4. ןטכַאד
 00 ש. 7. ךיז --|| והֵאְרָה 00 8001 שש. ?תשק. || ורֵּכְוַה
 יב הָאְרַה 866
 ךיז טכַאד רומ ,טכַאד רומ --
 ,יל הארנ 8
 ,ךשפנב ראה 10180106 ןמכַאד ריד ךוז לָאז --
 40 תספ זמסתם- ןטכַאד טונ םענווק רַאֿפ םע טסלָאז --
 ,שיאל תאז הלנת לא 110 10 10 פםצסססצ
 006 ץנס8סעש6 סט 018?1 !טכַאדעג ךַײא רַאֿפ טונ --
 ! תאוכ הרצמ 'ה ךרמשי 8068 6311!

 ,דימרֹה ,ףעד 4116 (עז. --) 8. לגוצכַאד
 ,לבימש-םעדיוב = לבוטשכַאד
 ,ןעוועדַאל קָאד = ןעשזָאלָאד
 ,עטעלָאד = עטָאלָאד
 ףֵּכ 1: ץפתג 0? ?גס 804 (2/. ס -) 8 עינָאלָאד

 ,חַפֶט ,דַּיַה
 ,(הקירימא לקשנ רַלֹוּד 40112ש (2/ ן-) 8 רַאלָאד
 ,רֹקָנ ,בֹקָנ 00 6041861) 0110 ׁש. 64 ןעבלָאד
 ,(םייחכ) קֶלָח ,לֶרֹוּג 109 (4. 8 -) עילָאד
 ָת .ץיִלֵמ 10סנעס9ס2 17. פ -) 5 רעשטעמלָאד
 ,בקָג-התְלַד ,התָלַד = ףעקענ-עסלַאד ,עסלַאד
 ,תֶלָמְּפַמ ס1861 ( 21 ס -} +. עטעלָאד
 ,רַאלָאד = (עז. ס --) +. רעלָאד
 ,רעֿפלד == רעֿפלַאד
 ;םיִמָּפִסְּפַה קַחְׂשִמ 41809מ18) 086016נ8 ((ןסתוס) . םֵאֹד

 ,םיִמָּפְסִּפַהַמ דֶחֶא גמםמ

 .הֶּפִּכ 6ס106 (/. ןע --) 5, םָאד
 ,טלעמער = (טנטלָאמַאד ,טלָאמַאד
 ,גנדמלעמע ד = גודסלָאמַאד
 סוג80-00100ח 8סמ80011ת (ע/. סע --) +. קיונָאמָאד

 ,דָׁש
 ,יָׁשָמ לָׁש הָפָי גיִרָא ןיִמ 0210881-8114 . ןוקסַאמַאד

 ,במע ד = במָאד

 ,רָכָס 681, 6116 (;/. ס -) עבמַאד

 10 806148 90 מס;

 ט ןְמנִר



 תומא יד

 ;תֹוּמַא עַּבְרַא סט 6118 0 600118 פ 27. תֹומַא 'ד

 דָהּויְּמַה ןֶשָה םֹוקְמ 8 זמהמ'8 סוטת 110016 6

 ,ׁשיִאְל

 00 0876 תומא יד םנצעמוא ןוא ןוומש טונ (60.) --

 עגמ היה אל םס 00219809 טסהומ 2 ץסנפסת

 | ,שיא םע אשמו

 ?סט 600118 טצ +0ט+ 5. 2/. תֹומַא יד לע תומַא יד

 ,תֹועָּבְרִמ תֹוּמַא עַּבְרַא סט0168, 1004 8086 סט8

 ,רֶצ םֹוקָמ םתנישסיש 6

 ,(איבוק ןימנ ֹוניִמֹוד 6סזמ!םס (00006) 5. ָאנימָאד

 .םיִׁשָנ לָׁש 180168' 46}. עקסמַאר
 ,םישנל טייח 186168' 48110ע רעדַײנש רעקסמַאד ַא --

 ,הָדָּבְכִנ הָׁשֶא 1807 (2/. ס --) 8. עמַאד

 חול 6ע80800-00806 (ע? רע -) + טערבנעמַאד

 ,םיִמָּפְִּפַה קַחְׂשִמ
 ,רֹומיק ,דָא 80681מ , פמַאד

 ,רֹוטיִק תֵּינֲא 8008ז061 (עז. ם --) +. רעפמַאד

 ,רעפמַאד = (עז. | -) . ףישפמַאד
 ,םַאד = עקמַאד

 '4סתסטמססזמסמ+, 1ת70ני18110 (ק/. | -) . סָאנָאד

 ,הָריִסְמ ,תּוניִׁשְלַמ
 ןֵׁשָלַה 90 46800006) 1ת?0עזמ 2 6 ןעװעסָאנָאר

 ,רֹסָמ

 06ת0תססנ) 1מ?0ע106ע (עז סע --) +. קישטשָאנָאד

 ,רֵמֹומ ,ןיִׁשְלַמ
 ,הָמֹוׁש ,ׁשָּפִמ 1001 (2/. סע -) 5. קידנָאד

 .ןענַאד = טענאד

 10 2616 ?ניסזמ 0616, 90606 = ןוֿפ 666. ןענַאד

 םָּׁשִמ ,הָּזמ
 .(עובשגנ יִׁשיִמֲחַה םֹוּיַה '/ט:862 6. גיטשרענָאד

 יִׁשיִמֲחַה םֹוּיַח לָׁש 01 ףימטנ8629 46)}. גידגוטשרענָאד

 81801966 !ןֵה-ְןַח .הָדֹוּת טמפתצפ (ע1 ןע -) 9. קנַאד

 .הָדֹוּת ,הֶבֹוט תַרָּכַה

 1 {מ2מא ץסט לסוש !ךַײא קנַאד רענַײש ַא --

 ! ןה-ןח ,! ךל הבר הדות תמטסמ { זמתתצ 1818 }

 ,הול תודוח 4281:8 90 4180 םעד קנַאד ַא -- = |

 !הָבֹומ ריִּכַמ 1ג8מ/?טו/ 01?8186 40) רַאבקנַאד

 ,הָבֹומ תַרָּכַה 926/10688) 218110066 8. טַײק --||

 ןעקנַאד = ןעװעקנַאד
 הֵגָה 90 1ם8ת/, םוטס ?תהמאא ש 6. 4. ןעקנַאד

 .ןֵח-ןֵח רֹמָא ,הָדֹות
 ןימל העידיה תלמ) -ַה 986 (עז יד) 06/ 664 וסָאד

 ;תאֹז ,הָז ! אּוהָה ,הֶּוַה 118, 180 .קיסז. 66. || ; (ימתס

 רֶבָּד 8010608ו08 2069800060 04 2ות/00 6

 .וָּמְרִמ ֹוא ןּוָכְמ
 ?םס 6810, 480 68116/60 רעדנוק וד ,דנוק םָאד --

 | ,םידליה ,דליה

 ,תאוה םעפב 1018 11106 לָאמ םָאד --

 ,תאז ערוי ינא 1 תסטס 4818 םָאד םוווו ךוא --

 רַאד -- 168 --

 ןגסיא 40 ץסוט 0811 1887? ?םָאד ןעמ טֿפור וװ --

 ? הוה רבדל ארקת ךיא
 ,אוה אלה 4084 18 טסווה סָאד --

 המוש 6 18 8 018 1001 סםָאד רעסיורג ַא זיא רע --

 ,אוה לודג
 26 18 8ס1מ6001186 01 2ת םָאד לקוטש ַא זיא רע --

 ,ףוצה תצק והנה 1זחמט6626 161/סש
 .י.םעפ תםסוש ... תסלש ... ...םָאד ,,,םָאד --

 .י.םעפו
 גסרט 0010, תסשש רטפעװג םערַאװ סָאד ,טלַאק םָאד --

 ,םח םעפו רק םעפ
 .-ֵָׁש 1826 007/ ?םָאד

 1 ןתסלס 1080 ָאטינ ָאד ןענַײז ווז םָאד ,םיוװ ךוא --
 ,הפ םניאש יכנא עדוי .טמסִש 2166 406 6

 ,זינרִמ .,םיִעְכַמ דסצנמפ 04). ענדַאסָאד
 .זָנֹר ,םעּכ טסצ8110ת, 1161 (ןץז. ס --) 5. ערַאסָאד
 ,ןכמלגםעד = ןכַײלגסָאד

 ,גנזָאד ,ז ,עגיזָאדסָאד
 ,רעגנבלעזרעד ,ז ,עגיבלעזסָאד
 ,ןֹוכָנ אֹל תֶצה םסזמסיטמ89 טטעסמפי 46/. ניסָאד
 .ויָכָרְצ הֹׂשָע 90 8216 ש 4. ןסָאד
 .ןעשטוקָאד = ןעלוקסָאד
 ס48101080108, םסםעומש (1/. |--) 8. סָארּפָאד

 ,תּודֲע חַּיִבְּנ ,הָׁשיִרְדּו הָריֵקֲח
 ַחֶצֹנ {ס 0020 89 ץוּהָצי טֹות ?עסזמ {. 6. ןצַאד

 | ,(קחשמבנ
 60 869, 00194מ :אָצְמַה 90 83:016 שש. 6. ןעשזַאקָאד

 ,לַעֹּבַל אֵצֹוה 10 מנומפ 2003 :נֵׂשַה
 ?ע0001680106,} המתסְצֹומֲָה .40/ עװילשטוקָאד

 ,ריִרְּמִמ ,ויָנְרַמ
 ,הָאְלַה ,דֵרֶטַה .זַנְרַה 90 טעסט 216, 2207 0.6. ןעשטוקָאד

 ,הָדּועְּת ,רֶמָׁש ,בֶהֶּכ 600וע06ת9 (27.| -) +. טנעמוקָאד

 ,הָוָנְרַה םננמסץ8206 +. עקוקָאד

 תַמְכָח ע60101406, 10661081 8016006 4, עירָאטקַאד

 .הָאּופְרֶה
 00610) ץמָצפוסו8מ (ע/. םִירױטקָאד) ;. רעטקָאד

 ,(דמולמל דובכ יונכ) םֶכָח 600600/ :אֵפֹור

 10ע0816 400901 6000088 (47. ס --) י ןרעטקָאד

 - יֹאָפֹור תֶׁשֵא 8'60060 1196 ;הָאפֹור

 ,אֹֿפָר 90 640690ע} סטעס} 49680 2 4 ?ןרעטקָאר

 עס טס 1908064 טצ םמצ81018מ8 0. 7 ךיז -|| :אֵּפַר

 .אֵפֹור יִדְי לַע אָפָרָה
 .ןרעטקָאד = עקרעטקָאד

 .אָפֹור לָׁש 01 8 0000: 04/. שרעטקָאר

 6900 ץע08600060 (2/.|-) . דַאלקָאד

 | יהָאָצְרַה ,ןֹוּבְׁשִהְו ןיד
 .הָצְרַה .ןֹוּבְׁשָהְוןיִד ןֹתָנ 90 עסקסע+ ש. 6. ןעװעדַאלקָאד
 ,גָאלַאב = דילקָאד
 ,שּוהְּכ 1080, 100886װ :ׁשֵבָי ףזיש 60/. רַאד

 ,עקשוקדע רַאד .ז ,עקשוק ערַאד --

 אה 1
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 רָאד

 ,=רעד =9 תָפָהַׁש ץמסגו8ופ/ ססתֿפטצמקוסמ  רָאד
 ,םֶחֶל רַמָח הֹיָה 90 06 ות רט8תז, 8ס8נעטס ש. ח. ןברַאד

 ,רָסֹחְב היָח 90 1106 1מ ץע1ט8110/ 04 7 ךוז - || ; בעֶר
 ,םערָאד = םורָאד
 ,ןמרָאד = טרָאד
 ,אּוהַה םֹיקָּמַה לֶׁש 01 980 6 60/}. גיטרָאר
 ,םָתָה יָׁש 1גסע:6 406. ןטרָאד
 ,קונדעיעמרַאד = דעיעמרַאר
 ?010810 8880 (ע. ם-) . עצונדעיעמרַאד

 ,אָּבְנִּפ תָכָחַלְמ ,םָנִח תָקָכֹוא
 ןו888110, 8קטתפסע (2/ סע -) 8. קונדעיעמרַאד

 ,אָּכְִּ ְּךַחֵלְמ .םֶנָח לָבֹוא
 ,לֹבָנ 90 טסנ9מסע !ׁשֹבָי ,בֹרָח 0 ס;} טע 6 4 ןרַאד

 ' ,הָוָרַה יׁשֹהָּכ טס ט000146 168 !ׁשֹמָּכ
 ,גאד 40 טטסציציק ּפָאק רעד ןצעמוא ןרַאד (/0.) ד-

 ,ַחֹוח +גסנם (עז. רענרעד)  ןרָאר
 ,הָּבְכ 08086 6. םערָאד

 {מניס 18 תס םערָאד ַא טָאה םערָאװ רעדעי (עויסט.) ד-
 א הבס ילב בבממ ןיא 4 לט1ססג9 25 6

 ,ןֹווָר 10800088 +. שינערַאד
 ,קיִנְקִנ 8882 (ע0. 8 -) 5 עקשיק-ערַאד
 ,רָפָּכ ש111886 (2/- רעֿפרעד) 9. ףרָאד
 .ירטַּכ ,רֶפָּכ לָׁש 01 ש111880, 8010 4/- שיפרָאד
 ד1118801, 00 מ?עענמפמ (2/. ט97 -) 5 ןַאמ|ֿפרָאד

 ,יָרְפַּכ ,רָפְּכ בֵׁשֹוי

 {ס גיס !ְּךֶרֶטְּצִה וְּדרָע 90 4000, 1089 6. ןפרַאד
 ,יּלֵע לְטּומ היָה ,-לֵע הֶָבֹוח היָה 0
 ,אוה ץוחנ 10 18 2000888 ףרַאד עמ --
 ,יוארכ ,תואנ ןפואב ץעסקסע1} ןַײז וצ ףרַאד םע וו --

 ,ןֹווָר 10800088 :ׁשֶבֹי ,בָרֹח 6עעמ088 4. טַײקרַאד
 ,ןֹואָמָצ 41:89 4. טשרָאד
 ,אֵמָצ סםועפסצ 66 גיטשרָאד
 וס םפטס (/0.) ואָמָצ היִה 90 901980 0. 4 ןטשרָאד

 ,-ל ףאָׁש ,-ל גֹרָע ּפמ ם:0000 6 101
 ,אמצ יננה 1 םצמ 481/80 ךומ טשרָאד םע --

 ,טולורב = (21. סע -) +. קעשַאד
 ,קוּביד == קֹוּבִר

 ,רוּביִד = רֹוּבִד
 - ץסװ0!8ט8 608088} 5. תֹוקיַבְד

 ,הָרָתְי תּודיִמֲח .40שסו58
 ָׁש בּצֵמְב היָה 90 06 !מ 0080087 0. ךיז ןעקיִבְד

 ן0 ףופקוּפק 040088100 06ש0000088 !תֹוקָבָד
 ,הָרָתָי תּודיִמֲח הָאְרַה

 .ךיז ןעֶקיבְד ,תֹוקיֵבְד = ךיז ןעֶקַבְד ,תֹוקָבְד
 .הָּלֵמ ! - לטסע0 ; - 9838 (2/- םירָבִד) ,. רֹבָד
 יתסצגסי +מ1מ9;/* (1. םיֹרֲחַא-םירָבִד) 9. רחַא-רֹבָד
 8סג1ת8016 םסעפסמ (//.) ורָיָֹח 8 עו 8 8
 ,םּואָמ ׁשיִא ,בָעֹתְמ םֶדָא

 ס40088166 } 

 ,164068 םגזטזמ 144 5614 רע2ז0ז8 שטייד = {א

 קונרָאװד -- 164 =

 ימװספצ +0 106 2//- םינָבַאָה לֶאְו טיִצֲעָה לֶא רֹּבַד
 1008 806 890206,7 90 0802 90 180 ט8
 1 ,תֹושרֲח םִיַנְזָא לַע רֵּבַּד

 8 וותא 0? ט8וטס זס /י- ׁשֹפָנ לֶכָל הוֶשַה רבָד
 ,- סטסעצ טסצ

 ,-8010690100 תסיש . ׂשֹדח רֹבָד
 ..8סנמסלמומק יא186  הֹמָכָח"ִרַבְד
 , --801069144 רטס11-תסישמ +. עֹודְי רָבָד
 .- 800018/ טט0ע08 . 17. לֹוח-ירְבִד
 ,-(גסעס 18 80נגסלמֹותַה !ת 10 060 ֹונְּכ םיִרָבְד

 ,הָּיְיְפ ֹוא רָבָד הָזיא הָוְּב שי
 ,-/1416 וטסע08 5. //. םיִלָטִּב םיִרָבְד
 (גומת8 28 1םסק 10811/ 5. 2/ םתיִוַהְּכ םיִרָבְד

6 -. 
 1מ8960/8 01 486 208ע0) 8. 1/+ בֶלּבֶׁש םיִרָבְד
8,, 

 8006 0666) 809 03 2100- (2/. ס -) +. הוָצְמ-רַבְד
 1 ,בֹוט הֶׂשֲעַמ ,-- 8

 ,רֵּבַּד סס 8מס810 1818 (91) 0. 4 ןֹרֵּבַר
 ;ןְטְפְמַּפ ,--18181170 גמפת (2/ םינְרְּבַד) ןרֶּבַד

 ,םָאֹונ 08604 - , 
 , = 801069018: וטסמ001701 אֹלַּפ-רַבד
 . - 8014602109 1880120/ 8. אמיַה-לָש-רבָד
 ,םיִנָּד לַוִמ 1808, 1:18008 (680) } = 888 5. 2. םיִגָד
 (6) וסַנ ,-ןגתמסנ) 288 (2/ םילָנְד) 5. לגֶר

 ,שּוּבְלַמ סוני
 ,םִיַרָׁש ,.- טע08808) 1688 5. 1. םידַ
 ,--תהומס|צ !לֶָׁשֶמִל ,-10ע 1808006 066 ֹניַהְר

 ,רַמֹוּלְּכ ,רֹמאֵל
 ,ּונייַהְד = ֹוניֵהְד
 הָּתַא 8800, ץסט קקיסה. וי. ד
 ,במעד = (ע/. סע -) ? בוד

 ,ןבמעד = עווָאבוד

 ,םיִלְבֹוח-לקמ ,דָי-לקמ ס1טס (2/. פ --) +. עקניבוד
 ,לּופָּכ 40216 46/. עווָאטלבוד
 תֶצָּבׁשִמְּבןֶמָא ןסוטס116/ (20 ס= ,=) 5. רערולעבור

 ,תֹובֹומ םיִנָבֲא רָכֹומ ;תיבֹוט םיִנָבֲא
 -תָמַה 088-ץֹועס !:ליִלָח ץֹועס (26 ס-) 5 עדוד

 ,לָבָס ,אָּׂשַמ טט068 (6}.) !הָיְנֹוּפְמּוס ,םיִליִלֲח
 60 טס81 986 קטע668 עדוד רעד טומ ךוז ןטלַאה --
 ,לבסה אשנ

 .ליִלָח ץועס (2/ פ -) 5 עקרוד
 וםס עסיט :תֶׁשָה טסיש) 8עסג (2? ס-) 9 עהוד

 ,םּוִל לעֶה תֶׁשֲח סטסע 8 0180-00118
 ,ליִצָא םסמ1סומפמ (27 סע -) . ןיגַאירָאװד
 ,םיִליִצֲאָה תֶגֶלְּפִמ םסטון1לק 5. עװטסנַאירָאװד
 ,םיִליִצֲאָה לֶׁש 01 םסמנוגוצ 66). עקסנַאירָאװד
 ,הָליֵצֲא סמ|סטסענּפמ (2/ פ -) 8. עקגַאירָאװד
 ןמופסנ, 1ג0086-עסע?סע (2/ סע -) 8 קינרָאװד

 ,רַעֹוׁש ,רֵצָהָה רַמֹוׁש



 עקצערָאװר

 1מ8}ס/ 6010, 89ס0226 (2/ ס -) 8. עקצערָאװד

 ,רֵצָהָה ֹוא תִיַּבַה ןֵכֹוס
 ,חַרְכָהְּב , = םסס0888111+3 ;קר ,-סמ}צ 666 אֹקֹווַד

 סתֹוע 80 2260 209 שרעדנַא םונ ןוא ױזַא אקווד --

 ,רחא ןפואב אלו ךכ 0906
 400 64800/7 :ת 1215 תג2תמתס/ יזַא אקווד טונ --

 ,הז ןפואב אקווד ואפ
 ןאל 200 םססס88העװ} 4008:7 טנַײה אקווד טונ --

 ,םויה אקווד
 ןמ 8/106 01 ץסמ 1 88811 םס? 40 !םונ אקווד --

 !ךנוצר תורמל תאז השעא אֹל 1
 | שממפ 80 1ת 8096 07 !יװַא אקווד ךוא לוװ --
 ! ךנוצר תורמל הזב ינא ץפח עסט!

 והֹהְּד 60 עס?ט8ס !הֹהָּד 0 1006! 0 6. ןַײז החֹוד
 .לָּטַּב 90 פתמט} ;רֹוחָא ביִׁשָה
 "00ס 1606! סג 20? םידי יתשב ןַײז החוד --
 ,ירמגל החד 28268,/* 90 161086 ט006:ש
 3186 8םטות 01 1116 תבש החוד ווא שפנ חוקיפ --
 תא (לטבמ) החוד שפנ חוקפ 8ממט18 980 88222/מ

 ,תבשה
 808ע619ע !קַחַּל ,-ץנמסמ 4. קחוד

 ,רֹוסֲחַמ

 .ץיִאָה ,קחָּד 60 ץעעס88, טע6 ש. 6. ןַײז } קחֹוד

 90 ץעס88 126 וו0מס ש ת ןַײז העָׂשַה תֶא קחֹוד
 ,(רהמ רתוי רבד אביש ץמאתה) הָעָּׁשַה תֶא קֹחָּד

 .ןעבלָאד = ןעביוד
 אךיז ןוָאלב=5 ףעֶז סס ץסט9 ש. ?. ךיז ןעיוד
 ְךֵׁשְמָה ,(ןממ ְךָרֹא 6ט181104 8. רעיוד
 ,רעיוד = גנורעיוד

 0086 (0/ סת ֹוהְמיִׁשְנ סעס85ג :ַחּור 8קנע16 8. ךוד
 ,(רונת לש) םֹה 1006
 טס 166 סס- (ןַפ,) 1 םֹה ןתנ 90 106 1688 ךוד ןבעג --

 ,וחור לע הלועה לככ רבד 8617 6
 תֶנָלְּמִמ לָׁש 01011081 :יִנֲחּור 8מנעוטט81 060/. ענװָאכוד

 ,תּדַה ינֲהֹּכ
 016:0ץנמ2מ, 10100806/ (2/? ענ -) . רעגוװָאכוד

 ,י תיֵּב תֶרֶׁשְמ ,תֶּדַה ןַהֹּכ
 תֶּדַה יִנֲהֹּ תֶָלפִמ ס1סנ87 9. עוװטסנעװָאכוד
 ,ןטכַאד == ןטכור
 40 ןםסע?סעװמװ 6 קעוס8 טסתס- ש. .. ןענכוד

 ,ןָבּודְל הֹלָע ,םיִנֲהֹּכ תַּכְרִּב ְּךֵרֶּב 6109100
 יְךיִסָנ י - 4026 (/. םיִסְּכּוד) 4 םָּכּוד
 ,הָכיֵסְנ , - 0000088 (2/. תֹוטְּכּוד) הסַּכּוד
 ,עֶנְׁשִמ ,ףֶרֹטְמ זמפ :לָּבֶלְבִמ 60070866 60/. לוד

 ,לבלב 0 סט 06 לוד ןכַאמ --
 ,לֹבָס 90 40101806 ולֹבָכ 00 8ט40ע 0. 6. ןדלוד

 ,יָּק תּונָלְבְַּב םֵחֵיָתִה
 148800-88צ!טנמ, ןט- (1/. רעזַײה -) + זיוה/-לוד

 .םיִעָנְׁשֶמ תיֵּב 48010 28צ!טזמ

 ,ןעבולד = ןעבולוד

 ,רֶסֹח רטּפמ
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 הֵאְלַה 0 םממסצ !לָּבְלַּב 00 6180ט:0 6. 6. ןלוד

 90 41 1000 8 ק6/- ןרעױא וד ןוא ןצעמוא ןלוד --
 ,שיא ינזאב שקשק 8'80 סה

 40 פתממסצ 2 6180 טצ} הומ םעד ןצעמוא ןלוד --
 ,םירבדב שיא האלה 4811

 ,לֹוּבֶלְּב ססמ:ט81סמ !ׁשֹוקְׁשִק ֹואָׁש 618 שִינעלוד

 ,הָכּובְמ
 הָעֲעֹמ 000201/ (64 2200000) (2+ ס-) 5 עמוד

 ,ריִעָה תַצֲעֹומ תיֵּב סדשמ-911 !(היסורב)
 ,ענעוװטמרַאדוסָאג ,ז ,עמוד ענעװמפרַאדומָאג --

 ,ׁשֵבֲע זמסט16צ3 66/}. גופמור
 ,םעֵר זמטמסס/ (עז. | -) 6 רענוד
 ז0טמ461008 :םַעַר לֶׁש 01 98ט4606/ 00/. גיררענוד

 ,םִורְּכ ןַאֹוׁש
 לֹוק ?טמ061:20146 (ע? ֿפע ,ק -) 4 פַאלק;"רענוד

 ,םַעַר
 ,(םיַנש תרמז הָּדְמִצ 6066 (00:8. (ק/. | -) 5. סעוד
 ,םִיַניּב תֶמָחְלִמ .םִיַנְׁש תֶמָחְלִמ 661 (27. | -) = לעוד
 ,ןעֿפוא = ןעֿפוד
 .-עט186 8. קפוד

 40 3661 8 ססץ- קפוד םעד (ןָאט ּפַאט ַאו ןּפַאטנָא --

 90 8סטמס (/7/.) :םדא לש וקפד ששמ 8'800 ךעט6
 ,םדא לש ותבשחמ תעדל רקח 8 ץס8'1:800 64

 ׁשיִאל רֵּבַּד סס 8פָא ?םסט 10 2 ץסנעפסת ש. 4. ןצוד
 ,ריִרָי הֶבֹונ ןֹוׁשְלִּב

 .אקווד = אקיֵד

 (0000 6030 (2+ |-) 5. טַאקור
 ,(בהז עבטמ)

 ,םָּכּוד = סעקוד
 ; הָפּוקְּת ,-2046 ; = םסתסנפ?וסת (2/. תורֹוד) ?. רֹוד

 ,(םיצבהמ דחא ןמזב ואציש םיחורפאנ הֶכֵרְּב סט

 410018, 8ספ 01 םפנמס 88 62168 + 2. סעקַארוד
 .םיִפָלְּקַּב קֶחֶׂשִמ ןיִמ ,'םיִמֹוׁשי

 ,םיִּבַר תֹורֹוּד עמּפמִע 86ת6800מ8 9. 27. תורוד-רוד

 תורודל 109 תנּכמש 4:66121108 תורוד-רוד ףיוא --
 ,םיבר

 ?ס 4:60618010ת 1089 ץס118066 ּות  לֹוּכַמֲה-רֹוד
4616 926 = . 

 ?תס םסת0140100 1280 יט806166 . רֹּכְדִמֲה-רֹוד
 .-ות 6 8080

 16 םיסתסי81סמ 1089 יה 8080- 4 הגֶלַּפַה-רוד

 טס100 81069 920 מט110109 : ?ם6 ?סיטסע
1 = , 

 ,יַדָו לַע ,דַי לַע טצ :דַעָּב פמניסטפמ עסק. ךרֹוד

 ?גגזיסט8מ 2264 1100, 11916 ךרוד ןוא ךרוד --
 .רבעו ףלח ,רעב טמניסט9מ

 .בֵמיֵה טםסניסטמימ!ש ;רַעְּב סםזסט9:מ 26/ "כרוד

 06 8106 2209מ6/, 608860041- 666. רנַאנַאכרוד

 יקָסְפֶה יִלְּב ססמ?1מט8)| } רֵדֵמְּכ ,הָנ רַחַא הָוְּב טס1צ

 םּודָא 6



 ןרעקַאברור

 6. ןרעקַאכרוד
 ,םֹוקָמ לֶכָּב ׂשֹפֶה 90 8080 811 סטסע+ (1604)

  ֹולְּכ םָּלְׁשַה 9ס יטסע ?מעסטפ'מ ש. 6. ןסטעברַאכרוד

 ,(רמח ,קצבנ ׁשּול 90 1:4686 (0010076 076:/)

 בֹקָנ 90 מסע6 סז* ץ1606 ומצסטם;מ 6. 6. ןרעיובכרוד

 .ויָתֹוצְק יִנְׁשִמ
 . ןרעקיובכרוד = ןרעקיובכרוד

 ,=לָּב ְּךֹׁשָנ 00 4146 ?םע:סטפמ ש. 6. ןסַײבכרוד
 .בֵטיִה הָקָלֲה 00 1104 80ט20/צ ש. 4 ןרעקוובכרוד
 1004 0 4218406 1מ/00884 2 6. ןקנלבכרוד

 ,םֶּבַמְּב רֹדָח סס 866 9םש:סט4מ !דַעְּב ףֵקְׁשַה

 00 ?טזמ 0ש6/ 86 168008 ש. 64 ןרעטעלבכרוד
 ְךֹפָה ס1} 8 םססצ} 90 818006 ?מסט8:ג (6 200/)

 ,ֵּיעְו לַעְלַע ,לעְלַע ,רָפֵמ יִלַע
 ?ס 0ע684 1םעס- !רֹבֶׁש 90 2עס8/ 0. 6. ןכערבכרוד

 0ס 26 טעס};סמ ש. 7. ךוז --||  (רבדב) רֹהָח ,ץרָּפ טו
 .ץֶרַּפְתַה סס םעס8/ ?םניסטפ'ג !ַץֵקָּבִה ,רֵבָּׁשִה

 1ס

 ידי לַע בֹקְנ 00 טטצשת ?םץסט0שמ ש 6. ןענערבכרוד
 לע בֹּקְנ 10 06 טטצמפ געסט ש. ?. ךיז -||זׁשֵא
 שא יֵדָי

 .רֶבֲעֵמ ןט888806 (םז. גנעג --) . גנַאגכרוד
 0 ש0 +גםעסט8װ, םק988 ?םעסטפמ שש. 6. ןיונכרוד

 ;(בתכ לע) רֹבֲע 90 1001 0ט6/ (/0.) :ףלָח ,רֹבָע

 ש. ?. ךז -|נֹולְכ אֹרָק 80 1086 סםנסט8מ (77/)
 ,לֵּיַמ ,ְךֶלַהְתַה סס 4806 2 יט

 .ְךֶלָה ,רֵבֹוע ט8880ע-םצ (0/. --) 8. רעווגכרוד
 לַעַּב ,םּורָע סע819ש, סטמתומפ 00/. ןבירטעגכיוד

 ,תֹוזִמ

 ןע161:6660 רש19מ 80168} ס6170- 66 טרעכעלעגכרוד
 ,בּוקָנ 0

 טס1166 !הָעְּזִמ בֹטְר 8ט008666 סט9 660/. טעורפעגכרוד
 ,ֹולָּכ לֶׁשְבֹמ סמסטעג

 ,רֹפָח 90 818 ?גנסט};מ ש 6. ןבָארגכרוד
 ,הָוְּב ,הָו יִדְי לַע טצ 9מ18 8060 םעדכרוד
 ,ןטבַארטכרוד = ןעקנעדכרוד

 ,(טבמכ) רֹדָח סס ץסת01:806 0. 6. ןעגנירדכרוד
 ,(טבמנ רֵדֹוח ןטס060181109 660/). גודנעגנורדכרוד
 90 ?ו0180 0 טסנם0 ?םנסטעמ ש. 6. ןעיװרדכרוד

 לָתַּמְהִה 90 יט1מ6 ?מנסטמ ש. זי. ךוז --|| ; -דֲעְּב לֵּתַּפ

 7  ,בּוׁשָו אֹוּב טס 0016 806 0 !-דַעְּב
 זמפתצ ץססץ!6 ןשנעמ עלוֿפ ךרוד ךוז ןעוורד סע --
 ,םיבשז םיאב םיבר םישנא 6006 846 0

 ,ןרעיובכרוד = ןעוועילערדכרוד
 0 80 סםזסטפם, 1680 18/0088 שש. 6. ןבָאהכרוד

 ,הָּלַּב רע. לֵחֶהִמ אֹרְק
 ,רָבָעְל רָבֲעַמ בֹטָח 90 סט? ?םנזיסטפמ 6. 4 ןקַאהכרוד

 ,בֵמיֵה קֵּפַה סס 1008 ?םסעסטפמ|צ ש 6. ןצווהכרוד

 ?ס ץ888 סז 1861 ?םעסט9מ ש 6. ןרעדנַאװכרוד
 ,(תועטמב) רֹבֲע

 ,"ןיֵּבִמ ַחֹמְצ סס םעסיש ?םעסט}ם 0. 4 ןפקַאװכרוד
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 ,-לֵּב ׁשֹרֲח סס עסט 9מע0081ג 0.

 ןטכַארטכרוד

 ; בֶמיֵה םַּמַה טסס יט8ניזמ ?מעסט9:8 ש. 6. ןעמערַאװכרוד

 םָּמַהְתִה 60 26 ט8ע166 ?םעסטסמ . 7. ךיז -||
 .בָמיֵה

 ;ײדַעִּב ְךֶלְׁשַה 00 ?םעסיט מעסט שש 6 ןֿפרַאװכרוד
 90 תגסתסוסת (/7/.) !-ָךֹותְּב גֹרֶא 90 1800/ט6

 ;םיִרָבָּד רָאְׁש ְךֹוחְּב רֵּכְוַה 2004 0986 1מ1מ8
 הָאְרַה 90 םקקסמ 06 226 12026 0. ?. ךז -|
 ,םָׁשָו הֹפ

 בַמיֵה םֵּבַּכ 00 טט88מ ?םס:סט8|ש ש. 6. ןשַאווכרוד
 = הֵלַּב טס טט88ג ?נסטמ, טטס8 טז ד082122
 ,םּוּבִכ יִדָי

 40 ם!סיא !הֹרָו ,רַבָה 80 טטנגמסיש 0. 6. 74 ןעמווכרוד
 ,ידֲעְּב בׁשָנ סםנסט4:2

 ,וּפְכ הֵרָׁשַה 0 8081: 1 :סעסט8ם1} 0. 4. ןקווווכרוד
 ,-ָךֹותְּב גֹרָא 90 1ם?סעוטסםטס ש. 4. ןבעווכרוד
 = .גנַאגכרוד =געווכרוד
 םִע ׁשיִא ביר 90 ףטמענס} ש. 76 ךיז ןעלטרעווכרוד

 ,ּוהָעַר
 8םנפס1ג9ס1ש  קס810- :ֹולְּכ 6לנעסןצ 666. םיוכרוד

 ,ןָפֹוא לֶכְּב ,טֵלְחֶהְּב טס}צ; סֶצ 811 ת10828
 ,ןפוא םושב טצ 80 116828 טונ םיוברוד --

 ,ּולְּכֶׁש סנגס1י6 66. גיסיוכרוד
 ם ט089 ס0ת11ע0|ש 1106 רעטוֿפ רעגוסיוכרוד ַא --
 ,רעש רועב הסכמ ולָכש דגב 198 ?טע

 ,בֵמיֵה םֵּלמ 00 0 ?מסעסג מי ע. 6. ןצלַאזכרוד
 ,הֵקָׁשַה ,הָּוַר 00 8086 6. 6 ןפַאזכרוד

 ,שּוּפָח 8סנסמומפ (2/. ןע --) 8. גנוכוזכרוד
 .ׂשֵּפַחה סס 80860 ש. 6. ןכוזכרוד

 | ,ןבָאקכרוד = ןדזכרוד

 ֶמ ןֵמְו בֹׁשָי סס 8מ} 8 0611 1116 0.4. ןַײזפרוד
 ,רֹמָנ 10 ם8ש06 11ת18800 ;םֹוקָמְב

 .ןְנַמ סס 1190, 80/81מ ש. 6. ןעַײזכרוד

 ץִמֲחַה סס 1686 !ץֵמֲחַה 900 80טע ש. 6 ןרעַײזכרוד
 .(הסע)

 5. טַײק --|| :דֵז ,ףּוקָׁש 9:8מּפקפניסתפ 66/. גיטכיזכרוד
 ,תּופיִקְׁש טע880/8:סמס

 ,קֹדָּב סס 8ס8עסמ (ץ30.) והֵּפַנ סס 8119 ש. 6 ןפוכרוד
 ,ֹולְּכ רֵּסַנ 0ס 8םיס ?מזסט988 ש. 6. ןגעזכרוד
 זס 1004 !דַעְּב הֹאָר 00 8066 ?מעסט8מ ש. 6 ןעזכרוד

 40 ע0- ;(רפס לענג רֹבֲע ?םעסטעמ, 1086 ?מ10088
 יַהָּנַה ס6

 הֵּכַה סס 0686 סע 0168 ?םעסטפמ שש. 4 ןצעוכרוד
 ;לעפ5 אֵצֹוה 0 ס8נשש סט, 40001מװ118מ } רֹבְׁשְו

 םימ ומכ) ףֹסָנ ֹוא לֹוָנ סס 0026 ?9םע0ט80 0. |
 ,(ילכמ

 0 2600106 6ת91961ש עט8ו} ש. .. ןרעװַאשזכרוד
 .ולְּכ דָלֲחַה

 ,-רעּב אֹׂשָנ 90 סּפעיק ?מעסטפמ שש. 6 ןגָארטכרוד
 90 1?םותמצ 0ױטסע, 4611001816 0. 6. ןטכַארטכרוד
 ןנֹוּבְהַה ,בֵׁשְתִה = |



 ןבַײרטכרוד

 יהָּלַׁש ,ׁשֵרָּב טס 61:106 ?מצ:סט48 ש 6. ןבַײרטכרוד

 .-דַעְּב ףֵמְּפַמ 98 60 ?םעסטפימ 0. 4 ןֿפורטכרוד
 ֹולְּכ ׁשֶּבַי סס סניק סםסעסט91צ ש 4. ןענעקורטכרוד
 ׁשֶרָנ 00 082886 סז' 1170 ?םנסט2ג 0 6. ןגָאיכרוד

 ,רֹבֲעְו ץּור 900 עטת ?מעס0ט08 שש. 4.ן|ודֵמ
 90 109 מעסט, 21/0יש 90 ץ888 0 4. ןזָאלכרוד

 ,(רשֿכה תעש .תונמדזה) בֹוֲע 90 .10188 ;רֹבֲעַל ןתָנ

 {ס טטסא, 8066 9801/0000!/ 1ג 2 64 ןגיולכרוד

 .רֶפֶא יֵמְּב בֵמיֵה הֵרָׁשַה ןץס
 00 8081+068 (7/0. :הֹלָּפ 80 10086 2 62 ןזיולכרוד

 ,בָמיֵה ׂשֵּפַח טםס:סטפמ}

 {ס ודְןיֵּב ץור 90 עטתג 0304?98 שש. 4 ןֿפי:לכרוד

 00 ץסעט86 ש. 6. || !-דַעְּב לו םסוש ?םזסטסג
 ,תוריִהְמִב אֹרָק 8281

 רהֵׂשְו רֶרְוַא 00 211, ש6001206 0. 64 ןרעטֿפולכרוד

 ,(חורה ינפל
 דּכַו .ףֹרָצ 90 ץטנוצע ש. 6. ןרעטַײלכרוד
 ;ירֲעְּב עַיִפֹה 60 8נומס געסט; 4 ןסכַײלכרוד

 .ףּוקָׁש היָה 00 טס ?זמ8מ/קפ מס

 ,ֹולָכ אֹרָק 90 1688 ?גצסטפמ ש. 6. ןענעינלכרוד
 ;ויָמָי הֵלַּב 10 8עסמ0 0םס'8 1006 ש. . ןבעלכרוד

 ןבעלרעבוא =
 ,ןענעוולברוד = ןזעלכרוד
 ;רֹוח בֹקָנ 90 ץסע06 ?מעסטוג ש. 6. ןרעכעלכרוד

 . ,םֹקָנ 90 טסנ:6, ץ61101:906
 .יִלָּב דֹמָל 60 1084 180ע0081} 0. 6. ןענרעלברוד
 00 64ק0611006 !רֹמָנ 40 םתופמ ש.  ןכַאמכרוד

 | -  ,אתוערואמ) הֹאָר

 ,רֹבֶעְו דֹעָצ 90 1מפניסג 9םזסטפ-מ ש. 4. ןרושרַאמכרוד
 40 זמוצ 98010טימ- :ללָּב 00 זמוצ ? 4. ןשומכרוד

 00 ?טעמ (/26 /60068 ס/ 0 0002) !בַטיֵה ללָּב ןצז

 זס פץקספ 016 ט.?י ְךִיז --|| :לֶעְלַע ,(רמס הלעע ְךֹפָה
 ,םָׁשָו הפ הָאָרֵה 844( 6

 ,ולְּב רֹדָמ 60 זמספ8טנ:6 ?םנסטעג ש. 6 ןטסעמכרוד
 סת6 יטםס 106880/68 (2/. ס -) 8. רעטסעמכרוד

 רֶמֹק 618106001 (06000) :ֹולְּב דַדֹמ ?םעסטקמ
 .(לוגעה בַחֹרכ

 טס ףטנ10 :רֹֿפֵּת 90 8ס66 ?םעסטפיג שש. 6. ןעוונכרוד

 ,רָבֵעְל רָבֲעַמ רֹפְּת 8004 סמ סס9 4 8
 ;"ֹּדָרֶּד רֵבֲעַה 90 ץט9 ?מעסטשמ שש. 6. ןעמענכרוד

 לש ופוקב טוח) לֵחְׁשַה ,-ָּב םָנְכַה 9ס ץט9 9מע0ט98/
 90 ;םירֹוח ְּךֶרֶּד לֶזְרִּב םוח רָכֲעַה ד01/6-609870 !(טחמ
 בֹטָר 6:6008, 008 ?םנעסטפמ 226 ?םעסטקמ
 00 001מ7ע08620, ט2646180260 (/7/.) :ֹולְּכ

 (/10. ורֹדָה 9ס {6261ע1206 (/10.) :בָטיִה ןֵכָה

 ,(שיא ךרעג ּךַרעַה 00 8126 טמ

 {0 שטס9 ?םעסטפמ 226 18/000408 6. 6 ןצענכרוד
 ,ֹולָּכ םֹטָר

 לֵהְׁשַה ,-ָּב םִנְכַה 90 עט9 ?תעס080 0. 6 ןעלוסכרור

 ,(טחמ לש ופוקב טוח)

 ןעשטַאקכרוד -- 1041 --

 ,בֵטיֵה רֹטְמ 90 8120 7!80026 ש. 6. ןשטַאפכרוד
 ;-דַעְּב הָליִפְנ 8118 ?מצסט;;מ (?. | -) 8. לַאֿפכרוד

 ,לּוׁשְלִׁש 018נ168: (0060.) זהָחְלְצֲה-יִא 181176 ( 740.)
 (30.) :"רַעְּב לֹפָנ 9ס 1811 ?םעסט8ג שש 2 ןלַאֿפכרוד

 .הָפָי הֹּלֲע אֹל ,חָּלְצַה אל 90 11
 888806 (21.| -) 5. רָאֿפכרוד

 .רֶבֲעַמ בֹוחְר 6
 :"ְּךֶרָד רֹכֲע 90 ץ288 ?םעסטפג ש.  ןרָאֿפכרוד

 ש. ז. ךיז --|| !:הָּלָנֲעַּב רֹבֲע 90 64:176 9מנ:0088

 ,לֹויִמִל ַעֹסָנ 0ס 1886 8 1146 06 בצנטס

 ולְּכ םַּמֲה 0 80081מ 1גסע0ט821/+ ש. 6. ןערַאפכרוד
 שש. ז ךיז --| ;בַטיֵה לֵׁשַּב 0 8ססױש 611 !לֶכָהְּב
 ;לֶכָהְּב בֵמיֵה םָּמַחְתִה 0 6 9מסנסט8ג|ק 01
 ,בָמיֵה לֵׁשַּבְתִה 90 6 טסס1} 8001

 ס888206 ?עפטס}1ס; (2/+ ס-- !=) 8. רערָאֿפכרוד

 ,חַרֹא רֵבֹוע
 ,הָׁשיִרְד 12ט6891940104 (עז. ןע --) . גנושרָאֿפכרוד

 ,רּויִּת סצװ101:84100 : הָריִקֲח
 ,שרָד 90 1ש68110816, 64810ומ6 ש. ?- ןשרָאֿפכרוד

 .(ץרא) רות 90 640101:6 !רֹקָה

 ,ולְּכ בֵקְרָה 90 200 6201617 2 4. ןלױֿפכרוד

 0 ת. | !בָמְרַה 0 יטס9 ?םעסט98 0. 6. ןטכַײֿפכרוד
 ,לק ןְפֹואְּב ַעְוָה טס ץסניֿפץעוניס 1111

 ןִיָפּוׁשְּב ףֵׁשְּפַׁש טס 1110 1ם8ע00988 4. 6. ןלַײֿפכרוד

 ,םיִאְצֲחַל
 ,רֹוּקַמְּב בֹקָנ סס ץסס8 ?9מ:סט,:מ ש. 6. ןקיּפכרוד

 (קתע8.) !הֶרֶבֵעַה 168018 19םץ0ט80 .  גנורַיֿפכרוד

 (ןָש)) !:(למשח לש 'יםח לש הֶרָבֲעַה 600600010ת

 ,לַעֹּפַל הָאָצֹוד 62:601108

 ;(שיאק רָכֲעַחְו ְּךֶלֹוה 90 1686 ?םעסטפמ ש. 6. ןרוֿפכרוד

 90 800018ץ8ת-/ 1 (רבד) רַבֲעַה 00 סינק 9מניסטג
 ( זק.) : (למשח ,םֹחנ רֵבֲעַה 60 6086006 (5/:/2.) !הֶּוַל

 ,לַעֹּפַל אֵצֹוד 10 סנ:6ס6
 סתס רטמםס 10868 (2/ ס- י-) . רערוֿפכרוד

 ס0תס רט40 0821108 ;ריִבעַמּו ְךיֶלֹמ מעסט

 0תס יטמס 806001008168 ;(רבד) ריִבֲעַמ טםניסטפימ
 ( ןלש.) 1 (למשח !םֹח) ריִבֲעַמ 60601ס: ( 8//0.) : הֶּוַלְמ
 ,לַעפפ איִצֹומ ס:סס?סע

 ;"ךֶרָד ףֹמְׁש 80 ?60 +?םעסט8! שש. 4. ןסולֿפכרוד

 ?מסצסט- !רֶבֲעַמ
+ 7 

 00 ורֹבעְו ףוע 90 1/} 1מע0088 0. ןעילֿפכרוד

 ,תּוריִהְמִּב רֹבֲע ץטפמ ?מזסטפימ

 90 ות?סטטסםטס} וםוסעלשומס 6. 6. ןטכעלֿפכרוד

 | .ןיִּב עלק
 .רֵּקִמ ֹולְכ אֹפָה 90 1026 ?םנסטסמ ש. 4. ןרורֿפכרוד
 ְךֹׂשָמ 90 סע8יט ס* קט1| 6םעסט8ג שש 6 ןעוצכרוד

 ,"ּב םֶנְכַה יְּדֶרֶּד אֵכָה 900 ץט9 ?םעסטשמ !רֵכֲעַיְו

 ס0 םס 18ע004: ש. .||:(טחמ לש ופוקב טוח) לֵָחָׁשַה

 ,"ַדרָּד רֹבֲח
 .ןעלקײקמרוד = ןעשטטקכרוד



 ןכָאקכרוד

 ,בָטיֵה לָׁשַּב טסס 2011 1גסנסט2מ}} שש 6. ןכָאקכרוד
 ,ןֿפורטכרוד = ןעפַאקכרוד
 קֹהָד 00 8000026 ?םעסטפמ ש 6. ןשטעװקכרוד

 ,דֲעְּב

 וס (ן0. :רֹבֶע 60 869 ?םזסט8מ ש . ןעמוקכרוד
 ,רֵׁשַּפְחַה ססעמס 10 פמ טסמ,מס129

 טמ46189826106} 88166- (עז. | -) 9 שונעמוקכרוד
 ,הָרָׁשְּכ תמסמפ

 90 !דַעְּב ףֵקְׁשַה 00 1001 6מ:0380 שש. 4 ןקוקכרוד

 ;(רפס לענ רֹבֲע 1008 סםעסטמ'מ 1686 1םזץ0ט8
 .ַהָּנַה 00 166

 .חָלַה יהָּכַה 10 םוטס 8 ם:טט/:מ8 . 6. ןלַײקכרוד
 וס 8109 8 8006 0ע020106 ןטַײז וד ןלײקכרוד --
 ,ףבר הכמ הכח

 ;אֵצֹוהְו הָּכַה 0 1:4004 1מעסט8 2 6. ןפַאלקכרוד
 ,הָקָלֲה ,הֵּכַה עס 1108, 8176 2 11010מ4

 ,רֹבֲעְו םַּפַמ 90 סןוזממ ?נסט8ג . 4. ןרעטעלקכרוד
 וס 1084 ?תנסטפג 08161ט11ש ש. 6 ןשטינקכרוד

 ,קּויְדְב אֹרָק ,בֵל םיִׂשְב אֹרָה
 ,במיֵה ׁשּול 90 1:26860 ?םסניסטפמ!} ש. 6. ןסענקכרוד

 (שיא) ַעֹדָי 90 !זמסוס 9ם01ע0ט88/ץ} ש. 6. ןענעקכרוד
 ,בָּמיֵה

 ךוז -|| ; אֵבָהְו רֵבֵעַה 90 869 ?מצסט8מ ש. 6. ןגירקכרוד
 ,רֹבֲעְו אֹצי 00 266 ?םעסטס 0. 7

 ,טָמֹוקְתֶה ,ביִר 60 (ט8:ע61 0, 766. ךַיז ןנורקכרוד
 טס :רֹבֲעְו לֹהְו 10 סעססמ ?םעסטממ 0. 4. ןכורקכרוד

 ,תּודָבְכִּב רֹמָנ 60 סמצסטג יט1סמ 6111100109
 ,ןרעוװַאשזכרוד = ןצָארכרוד

 ,רֵבֲעַהְו ףֹחָּד 00 טטײמ ?םניסטפ8מ ש. 6. ןקורכרוד
 זוג ?םעסטעמ, 10806 20168 ש. 6. ןבַײרכרוד

 לַע םיִרֹוח הֹשֲע טפ עטטסנמא 0/ 11100/0ת
 טס 0266 ?םעסטקמ ש. ?. ךוז -||:ףּוׁשְּפִׁש
 46ט6100 סתס- (/30.) +ףּוׁשְּפִׁש יִדְי לַע רּורָח הֶׂשֲעַה

 ַחּתַּפְתִה 4
 רַבָּדִה 90 1818 סטסע} 0180088 0. ?. ךוז ןדוורכרוד

 ,-לַע הָאָּהְׁשִה ,-לַט
 | ,רֶבֲעַמ ט:80611מ6- סםזסטפמ . עזַײרכרוד
 ,(םוקמב) רֹבֲע 90 9ע8061 9מעס0ט08 0. 4. ןזַײרכרוד
 ,הָביִכְרִּב רֹכֶע טס 1106 +מניסטפג ש. 4 ןטַײרכרוד
 ֹולְּב רֵהֵמ סס 6108ת ?םסעסטפמ1צ} ש. 6. ןגיני;רכרוד

 .בֵמיֵה הֵּקִנ
 ערק 90 908+ טץ, 1089 2800006/ 0 6. ןסַײרכרוד

 ?ס ץט8מ 026861/ ש. ?. ךוז -|| :םיִאָצֲחַל יֵנֹרָמ ,ֹולְּכ
 ?ס טנס848 טםעסט !"ףיֵּב רֹבָעְו קַחְּדִה טמניסטפמ

 ,-לָא ַעֹקָּב
 ,רָבָעְל רָבְעַמ לֹונ 00 עטמ ?םנסט4מ . . ןענורכרוד
 םיִמָׁשְנ יַמ רֹבֲע 90 גיפומ ?געסטפג 4. ןענעגערכרוד

 ,רֶמָמ דֹרָי 60 181 יש. ?. ְךיז = || ;(דנבב ,ןינבב)
 ,ךיז ןדוורכרוד = ךִיז ןדערכרוד

 ,בֹׂשָה 90 1:601:סמ , 08101816 0. 6. ןענעכערכרור

 ֹוס

 יִדָי

10 

 ס

 טינשכרוד == -- 168

 רֶבֵעַמ הֹהָׁש 90 8טונמ 1810000 . 4. ןעמווושכרוד
 ,רֹבָעְו הֹהָׁש 60 8וטותג 0889 !רֶבֵעָל

 עװ 9ס 800084 30 8סנתס 1וזמס ש. . ןצווושכרוד
 40 06 ו"דעְּב ףַמְפַמ 90 0026 1םנסט8מ !הָמיִמְז
 ךוז --||  הָעָנִמ בֹמָר 8081:66 1ת 8086 (0/ 6100068)
 ,הָמ"וַמְז עּז 90 800080 109 80140 1116 שש. 1

 וס יטפפמ :ַהֵדָה 90 1186 סג ש. 4. ןעקנעוושכרוד
 ,(םי ,רהנ) ףֹטָׁש

 רֹמָל 60 8467 ?םסעסט80/} שש. 6 {רידוטשכרוד
 רֶבֶדִּב ןֵגֹוּבִתֶה 90 ס8נ6 ?םסנסט90)}+} !בַסיִה
 .בֵמיֵה

 ;דַעְּב לה 80 ץט8ג ?םנסטאמ 6. ןסיוטשכרוד
 קֵחָּדַה 90 ץט8ג 020801/ ?םנעסטאמ שש. ? ךױ-|
 ,רֹבֲעְו

 ,ןםיוטשכרוד = ןפוטשכרוד

 בֹקָנ א רֹקָּד 90 ע161:06 ?געסט88 שש. 6. ןכעטשברוד
 ,(עצרמכ) ַעֹצְר } רֶבֵעְל רֶבֵעַמ

 ,רֶבָעָל רֶבֵעֵמ רֹפֶּת סס 0ט116 ש. 6 ןפעטשכרוד
 {0 ץטס :ידַעָּב ַעֹקֵּת 00 8008 ש 0. ןקעטשכרור
 ףֹלָה 90 ץטפג +מעסטפמ !דַעָּב רֵבֲעַה 8

 ,ָדֹוּתִמ טּלֶּב 60 80106 סג ש. ?.||ו דעְּב
 60 8080 זםפא8 ?םעסטקמ 2 ןלַארטשכרוד

 ,"רֲעְּב םִיַנְרַמ ץֵפָה
 ,ןטפײלכרוד = ןענַײשכרוד
 קרמ 40 800טע 180ע00883/ 0. 6. ןרעַײשכרוד

 .בָּמיֵה

 טס 809 1800147 211 0702 0 4 ןעלמישכרוד
 ּוּלָּכ ׁשֹבֲע

 ;"דֲעַּב הרי 9ס 88006 ?םעסט28 2 6. ןסושכרוד
 ,רָבֵעָל רֵבֲעֵמ םיִבֹור-חָנְק לֶׁש רֹודַכְּב ףֹּלָח

 רבֲעַה 90 ?עפתמפץס;0 ותם 8 2080 ש 6. ןֿפישכרוד
 ,הָיִנֲאָּב רֹבָע סס 8211 עםעסטפמ 0. ?. ךוז --|| ;הָיְנֲאָּב

 ,ַחֹלֶׁש 00 8606 . 6. ןקישכרוד
 ולֹרַּפ 900 ע684 ?םע00088 6 604 ןגָאלשכרוד

 וס 10806 !-לִא ַעֵקָּב פסס סע684 1מ90 ש ?. ךיז --||
 ,םַנְרַּפְתִהְל ְךָרָד אֹצְמ 8 8211 {ס ןוטס

 ש. . ךיז --| ןׁשִי 90 816000 2 ןֿפָאלשכרוד

 .הָמ ןֵמְז ןׂשָי טסס 81660 80106 1116

 םֶמ 4060, 8סעפגתמסע (41 |-) 5. קַאלשכרוד
 ,לֶוְרבְּב םיִכָקְנ תֹוׂשֲעַל בָּקִמ ןטוגמ01361/

 60 םהטס 8 810120-1106 6. ז ךיז ןעלטולשכרוד
 .לֹויְמִל ףֶרֹח תַלְגַעְּבַעֶנ

 .ידַעְּב ךְֵׁשַה 40 םותפ ?מנסט8 ׁש. 6 ןרעדַײלשכרוד
 ,"דֲעְּב ְךׁשֶמ 0ס 0188 ?עגסט08 שש. 6 ןפעלשברוד

 רבָעַה סס 81409016 ?םעסטפמ 6. 4. ןעלגומשכרוד

 .םָכָמ יִלְּב רֵבֲעַה ,הָבֵנִּב
 ,ךיז ןדיורכרוד = ךִיז ןסעומשכרוד

 ת06- :בֶרֶע ְךוּתִח סע088-606 (27 | -) 9. טינשכרוד
 ,עֶצְמִמ םּוכְס ץ80

 תַננ
 ציל



 ךילטינשכרוד

 יָנֹוניִּב ,עֶצְמֶמ שסנפס} תבס0!טנמ 060. ךולטונשכרוד
 יעֶצְמֶמ םּוכְסִּב סם 006 2686 6600. ||

 ,הצח ,ְךֹתָה 90 סט? עסט שש, 6. ןדַײנשכרוד
 :"ןיֵּב רבֲע 00 ץהמ8 ?םעסטפג ש. . ןריצַאפשכרוד

 ,לֵיַמ 00 181:6 8 רטפ}ק ש. ?. ךַיז -||
 ."רֲעְּב קֹהָּד 90 טט88 ?מזיסטפימ ש 6. ןרַאפשכרוד

 ,רֹבֲעְו דֹעֶצ טס 80914 ?םצ:סטפ8 ש. 4. ןזיירפשכרוד
 60 1689 07 ןטנממ ?םעסטפ ש  ןעננורפשכרוד

 ,ידֲעְּב גֵפַּד
 םֶרָזְב אֹצי סס 80ט11:0 ?םעסטפ8ת שש. 4. ןצורפשכרוד

 90 םץע1מ16;1 !ןְקֹחְב הֵַּה 60 8ץענמפס ש 6. ||? -רַעְּב
 .יַּדַמְל הֵַּה פמסניסטפמ|}

 ,םיִבּותְכִב אֹוּב 90 601680024 6. 766. ךִיז ןבַײרשכרוד
 ,ּוהֵעְרְל ׁשיִא בֹתֶּכ

 ?ס 8806 40 6808 01מ6/ 6 766 ךיו ןעַײרשכרוד
 ,ֹוהֵעָרְל ׁשיִא אֹרָק ֹוא קעֶצ

 ,ףֹרֶמ 90 ?ס8ע :םֹרָּד 90 ?יפג8ק16 0 6. ןַײז סרֹוד
 .יִתָּפ ,הָמֹוׁש 9001 (ץז. סעינרור) +. !ןערוד
 ,לָּבְלַּב ,דֶרֶטֵה טסס טס+מסז ש. 6. ?ןערוד

 40 20980/ 2 (חומ םעד) ּפָאק םעד ןצעמוא ןערוד --
 ,שיא דרמה ןטס80ת'8 6864

 ןטשרוד ,גוטשרוד ,טשרוד

 ,ןמשרָאד
 .הָמיִׁשְּגַה רַצְק 880/0081016 60/. עינולשוד
 :קיִנָחַמ םח אֵלָמ 804008600, םט}וײק 06} ענשוד

 ,קיִנֲהַמ םח 80110086ת0 2689 4. סַײק .- ||
 יקּנַח ,קֹנָה טסס 8ט1/00806 ש. 6. ןעשוד
 8616 :;הָּנַמְק תֶׁשָה 8עמ811 מסש (;/. ס -) 5. עקשוד

 םָצֲע 01801016 ;(ברח דינ בָצְנ 8180 ;(ילכ ןזא) תיִדָי
 | ,(ראוצה טנע םצעג ַּחַּתְפַּמַה

 לַע לֵאֹוׁש ןִקְז 014 2ס898+ (ןז סע -) . רַאױר

 .םיִחָתְּפַה
 ,רֹוּקַמְּב רֵּקִנ 00 664 2 6. ןעבויזד
 ,(ירפ יִרֲעַי 116 60/. עקשטיזד

 ,םיירעי םיחופת 6114 80מ1068 ךעלעפע עקשטיוזד --
 ,ץבעגעשור = ץעיגעיוד
 0189100069 03 סתגניולק (27. סע -) 4. קונלעיזד

 .הֹקָרְצ קֵּפַחְמ
 (עז. סע -) 5. שטַאקרעױד

 ,תֶהְׁשִנ אֵמֲאְמַמ
 ,תּואָרְּפ ט1100088 4, טַײק .- || :יִאְרּפ סס1140 060/}. קיזד
 ,דַאיוד = רָאשוד ,דַאשזד

 ןעבויוד = ןעבושזד

 ,טַײק - ,קווד = טַײק .- ,קישזד
 0814-810880, רטםס01- ;ןֶרְטֶע 142 4 ןץ'כענעשזר

 ,תֹולָנֲע תַחְׁשִמ .ס,6
 ,ריִעָה קָלָח טט86 03 8 0107 (2/. פ -) עצונלעשזד

 ,שטַאקרעיוד == ץַאקרעשזד

 ,קחֹוד = קחד
 ,תּודָבְּכ ,יִׁשְה 611/10ט119 4 קַחְד

 ,גנמשרָאד ,טשרָאד 5

 וטסעת-036 םנססזג

 ךילטַײד -- 169 --

 .רֹומֲחַמ יטפמפ +. תֹוקְחַד

 ;(הבקנ ןימל העידיה תלש -ַה 886 (קז. --) 06/ 604 יד

 ,תאֹּזַה 9018 .קקיסח. 600. ||
 ?םוצ 1000מס ;םאה 906 100006/ עמַאמ וד --
 ,תאוה םאה
 6086 1004- ,תומאה 486 1006 טעמַאמ וד --
 ,לאה תומאה 1618

 ,הָלֲחַמ תַרְּכַה 618800818 (066.) (עז.| =) . זָאננַאיד
 ,ץבעגעשוד == לדָאיד

 טת061-909014 1ת- (00) (2/ ס-) . עקרלַאיד
 ,אָבָּצַה יִכיִנֲחַּל הָרֹומ 8טניט0001 01 1608

 דחוימ ןושל ןפוא) אָמְבָמ 6181606 (ע?.| -) 84 טקעלַאיד
 ,(הנידמ וא זוחמ הזיאל

 ,הָפיִקְוִּב טקנ12מ9 סמ 6264 00. םָאבְוד
 ?0 81206 סת 626 (0/ 2600) םָאבוד ךיז ןלעטש --
 {ס עס81) םע8006 (0/ 4 /0056) (תורעש) רמס
 ,(םוס) תונורחאה םילגרה לע דמע

 ,גוזָאד .ז ,עגוזָאדוד
 םת 6911 8ץוזפ םָצ ישמוסמ (עז. םיקֹוּביִד) +. קוּביִד
 .ׁשיִאְּב תֶנָכֹוּׁשַה הָעָר ַחּור 8 ץסנפסמ 18 0

 ;הָלֵמ ,--טטס10 ;-.806608 (2/, םיֹרֹוּביִד) 4, רוּביִד
 ןץעסתטתס1- !רֹוּבִּדַה וָפֹוא תמהמתסנ 0? 8081
 ,הָחיֵש 600שט61821100 :אָטְבִמ 2010

 80111016ת6 90 9םס 487 ק/ט- הֹּתְעַׂשְּב הרָצְל היד
 .-18 ?םס 61 17

 1מס1ס !?םהת סתסטפמ/ 6ת0088 406 רֹתֹוהְויִד
 .יַּדְמ רֵתֹוי , -- םת0 90 860

 ,בֶׁשֹומ"תַּטִמ 8018 :דָּבְרִמ ס1ס+ (ם0 סע --) .. ןַאװִיד
 הָנְלְפ .ןֹוְִל ס1טו8וסמ (0.) (עז פ-) = עיזוווד

 .(אבצה ליחב)

 ,גנבלעז .ז ,עגובלעזוד
 ?מוצ (2/ עז --) 200 060 סעֹז - ,עז - ,רעזויד

 ,(םָאד ,:ד ,רעד == תאּזַה ,הֶּזַה
 א. || :הָלְעַמְל רֹומָאְּכ 41090, 88 210108814 006 ָאטיד

 רֶבֶּדַה 61000, 96 810168214) 106 8816 1030
 ,רָבָּדַה ֹותֹוא ,הָלְעַמְל רָּכְִּנַה

 תַרֹנֲא 2 ם8טסע םזספסמסמ (// ס9-) 5 עקטוד

 י(א ףֶמָּכ
 01 סגס 1106 03 8 8וןלס םיס8סתסת 66/  ןעקטיד

 ,ףֶסָּב תַרֹונֲא ריִחְמ לָׁש
 8 0886 01 406 םתע106 04 8 ןכוק רענעקטוד ַא --
 ,ףסכ תרוגא הריחמש הנוע 81106/ 8080

 ,תָרָאְׁשִמ 440280100 ?עסט948 (2/ ס--)  עשזייד
 .ׁשֹולְמ

 8 0188 01 1687062660 4004 .. שטשרָאב-עשזַיַיד

 יֵץָמֶהָנ קֵצָּב דיזְנ
 006.|| רֹורְּב ע181מ, 61081, 418010069 00/ ךילטַײד

 ;רּורָבְּב ירּורְּב 418181/, 0168ע1ץ, 618010011+7

 ,6ע/46* שיליופ ,01110מ860 שעטייד == עקטיד א



 שטַײד

 ןע1810088 ,616814088  018910044088 . טַײק -- ||
 ,רּורָּב

 זמס (ס/- ..ן|זיִנַמְרָנ ,יִַּנְּכְׁשַא (6ס11מ8מ 00/ שטַײד
 ,וַנּכְׁשַא ןֹוׁשָל זמּפמ 1246

 ,רעמ-ד רָאנ ,ז ,םי רעשטַײד --
 ַנְּכְׁשַא ןֹוׁשָלְּב םיִרֵּפְס (6סעעמפת 0018 8. גרַאװשטַײד

 ,(א(הרוחס רותכנ
 יִדּוהְי (101ג88 ,/סיש (6006.) (1 סע --) +. ןושטַײד

 ,ׁשֶדְחֶה רֹוּדַהְמ ׁשיִא ע0006נ0ע !ויִלִנְּכְׁשַא

 ןושטַײד = עגושטַײד

 ,שמַײד = שושטַײד

 (סנזמ8תואזמ (01 110618מ) (600/.) 8. םורעמשטַײד

 ,(שידיי לשע יִזֵנְּכְׁשַא ןְוִג

 ּוהָׁש 00881-66?תג88 (6006) 66/. שירעמשטַײר

 ׁשיִדיֵי (66110821866 1146188 || וַנְכְׁשַא ןֹוׁשְל ןְוַנְ
 ,וַנָּכְׁשַא ןֹוׁשְל ןּונִּכ

 הַּדְנֲא .טטמס 03 101:-1001:8 (6) {. םירופ-שטַײד
 ,םיִבָּנַנ לָׁש תֹוחְּתְפַמ

 888001846 01 :םַפֹוׁש ,-ןט086 ({? םיִניֵיַד) . ןייַד
18001 8 -. 

 ּךֶלֶׁש פםָצי ץסטע (2/ ענ --) ןויסח. 0068. |||ַײד
 .--011106 01 תת 288061806 01 28 ע80/01 8 תֹוניַר

 .ףְרּובֲעַּב 109 ץסטע 8846 --ןוֿפ 466. ןגעװטנַײד
 .ףֶדֶצִמ 109 ץסט/ ץוס :!ְךֶליִבְׁשִּב

 סָאד ע - יד ,רע - רעד) זיס. 0099. 005. גינַײר
 .ךֶּלָׁש ?תנמס, ץסטע8 (ע --

 6186, (סנ = רענ-) "סח 099 608 רעגוַײד

 .ךֶלָׁש ץסוטע8
 ,לשיד = (ןז ןע =) 5. לסקַײד
 ךננֹוא 9006, ץסט /200. 0608. (וד ןוֿפ וויטאזוקא) !ךיד

 .(ְךֶתֹוא

 יךֵרָי סםומ (2/. | -) = יךִיד
 ,עווולשוד = ענשטיוװָאכוד
 ,טעָאפ = רעטכיד

 ,םֹׂשָנ סס 0168086 ש. =. ןעכיד

 ,הָּפְצר 1001 (עז. | -) +. ליד
 ,םיִבָּנַג לָׁש ַחֵּתִּפַמ ע101-1068 ( /7) ןפְלַדד ליד

 יעלעיד = עלוד
 ,םָע-תֶבָּכְרִמ 8080-0080װ (עז. | =) 5. סנַאשזעלוד
 בָהֹוא 6116008006, 8108060/ (2/. | -) 8. טנַאטעלַיד

 ,(בטיה ןתוא ןבה ילג) תּונְמּוא ֹוא הָמְכָח
 תֶבָהֹא 1807 2גמ8ססטע (26 9-) 4 עקטנַאטעליר

 ,תֹונָמּוא וא הָמְכָח
 ...ה"יַד .ז והֹּתְעַׂשְּב הָרְצְל יד
 ,(תרמשממ רַּטַּפ ,ַחֵלַׁש 10 6181מ188 6. . ןרָיׂטימִיד
 16911610626, 1:6810- } םיִרּוּטִּפ 018211882) ;. עיטַימוד

 ,תּורּטַּפְתַה 8910

 רעווקלאז ןוֿפ גוצסיוא םעד ןיא ךיז טניֿפעג גראוושטייד (א
 ,(גכ ,104 טייז) רעכָאב .ש ןוֿפ "הבנשג הירק,, רפס םעד ןיא טקניפ

 טַײקנוד -- 140 ==

 ?0 1681, 9606 8'006 עיסומוד ןוא ךיז ןבעננָא --

 ,(הרשממ) רטפתה 1:6810:48110

 ץי6- ! ריִמָׁש-ןֶבָא ,םּלֲהַי 618מ0864 (2/. | -) 9. טנעמַיד
 1100-ס8ז- (/40.) ו הֶרָקִי ןֶבָא ס1סג8 8006, סג

 61210086. 986 (6/ק.) !בָל-בֹוט ׁשיִא 466 ץסנעטסת
 לש) דֹאְמ תֹונַמְק תֹוּיְתֹוא 801811686 ץנינמ?פומפי-טצס6

 ,(סופד
 רֵכֹומ ןסוט6116/ (20 ס = ,=) +. רעלדנעה-טנעמיד

 ,תֹורְקִי םיִנָבֲא
 ,בל-בֹוט 1:106-11684964 06. גיטנעמיר

 041 םס118 !םיִמֹלֲהַי לֶׁש 01 618000208 060. ןטנעמַיר
 ,בָל-בֹוט :1מ0-11681:966 (4/.) ; תֹורְקִי םיִנָבֲא לָׁש
 018:0040 3060019) 816- הנותח ענעטנעמיוד --

 תנש תגינח 416908 2ממנטסנפםניק 01 446 טס(80
 ,םיאושנל םיששה

 .ןייד = עמ םיניד) .ןיד
 ,קח ,- 18 (עז. םיניֵד)  ןיִד
 ,ׁשּוחַּכ ,קַּד 8168461 ֹוקַּד 1םומ 00/ ןיד

 ,(ץיצופתמ רמח ןימ) טיִּמַניִד 63 תהנמ11ס . טומַאנַיד
 ,תּוכְלַּמַה תיֵּב 6ץתהפלצ (ע. פ --) 9. עיטסַאנַיד
 ,רָבָּד ומי ;. גנִוד

 ךיז -||:רֹכָׂש 9ס םועס (ץ. ע ןעגנורעג) 6. 6. ןעגניר
 ;ריִחְּמַה רַבְּד לַע ַחַּכַוְתִה 90 טפנ:291מ, 8280816 שש. זי
 .ַחָּכִיְתִה סס 2386 (004)

 רַבְּד לַע ַחּוּכְו טפ:081תותפ 2800 4 שינעגנִיד

 ,ריִחְּמַה
 ,ונָל יד ,-.16 18 80111016ת9 10 ט8 000. וניֵד
 .- 8000טת/ ,. ןֹוּבְׁשֶהו-ןיִד

 ,תוניָיַד = תוניד
 |ג08 6026672106 ןססטמוּפזיש 9. 27 תֹונֹומְמ יניִד

808| 01611 ,108900/8--. 

 1268 60206נת1ת0 02/0118) 611- .. קז. תֹוׁשָפִנ יניִר

1808 611001081 ,1068--. 

 ,בֹהָצ ַחיִּטַבֲא 6108 (ן/. ס --) 4. עינוד
 1010816 861= !הָדֹובֲע 86:0106 (ע/ |-) {. סשמִיד

 ,הָמָא ,הָחְפִׁש יד, 10210-861089
 ,(עובשכנ יִׁשיִלְׁשַה םֹוּיַה 168089צ 5 גיטסנִור
 ,ישיֵלְׁשַה םֹוּיַה לֶׁש 01 1468689 66). קירגישסניײז
 10810-80198249 (600064) (2/ ן=) 8. דױמ-טסנַיד

 .הָחְּפִׁש
 זמ2:0-80עט8מ?} 860- (27/. ְךע -) 4 לדוומ-טסנוד

 ,הָמָא ,הָחָפְׁש טפג?-םיני1

 60 8סץטס 88, 80106 !תֶֹרֶׁש 90 8076 0. 4. ןענִיד
 ,יֵל ׁשָמַׁש ,-ל = 101

 ,בשקה ,עמש 0 186 ןענוד ןזָאל ךוז --

 ,דָבָע ,תֵרָׁשְמ טסעטפמפ (ע/ 8 - ,=) 6. רענִיד

 ,הָחְפְׁש ,תָתְרֶׁשְמ 9010816 8סעט8מ+ (2/. ס -) . ןרענִיד

 8סזט8218, 40100680108 (2/ |--) 5. טֿפַאשרענור

 ,תִיַּבַה יֵתְרֶׁשְמ
 ,תּוׁשיִחְּכ 8100061688 ;תֹוקַּד 010068  טַײק גיד



 הרֹוּת-ןיִד

 .טָּפְׁשִמ ,-- !8ראּפט19 (2/. ס -) 8 הרוּתיזיד
 ,(םיקשמ) ףֵרֹוצ 61811116/ (27. ס --) 6. רעטַאלוטסָיד
 ,(םיקשמ) ףֶרֶצִמ 041891118910מ .. עיצַאליטסוד

 ,(םיקשמ) ףֹרְצ 90 6181111 2. 6. ןריליטסוד

 .רָמְׁשִמ : תַמַמְׁשִמ 61801ק11מס 5. ענולפוצסוד
 ;תֹוּדְרַמ ׁשְנע ׁשֹנֶע 60 61801ע11מס . . ןרינולפיצסִיד

 .רָמְׁשִמְב אֵבָה
 ןר:טנָאקש == ןרישנָאקסַיד

 .עטנָאקש = עטנָאקסוד
 ,-לַע ַחֵּבְַתַה 90 6180088 . 6. 4. ןרוטוקסיד
 .ַהּוּכִו 418008810ת (עז. ס -) 5. עיסוקסִיד
 ,(םילוחל דוחיכ) הָליִכָא תֹוכְלֵה 4166 .. טעוד

 .טָּפְׁשִמ ן2ױט8ט19 (2/. ס --) 8 עלעיד
 .הָרְּכְמַא 61ץמ?מסונפ 6. עירעטֿפיד

 .הָניִרְמ םֵכָח 61/101089 (2/. | --) . טַאמָאלפוד

 ,הָניִרְּמַה תַמָכָח 61210ת080 עיטַאמָאלפִיר
 .הָרּועְּת 61010נ8 (27. ס -) 8. עמָאלפָיד

 ,רָׂשּב לַעַּב ,איִרָּב 186, ססניטט1686 : הָבֲע 0161 46}. קיד
 : ,אקווַד = אֹקיֵד

 .-יקּודקד ,קֹודְקָד = ייקּודְקיִד ,קודָקיד

 ,הָאְרקַה 616089108 (קז?. פ -) +. עקװָאטקיד
 ,דיִחָי ןֹוטְלִׁש 416981ס18װמ10 5. ערוטַאטקיד
 .יָדיֵהְי טיִּלַׁש 41008:01 (2. ס --) + רעטַאטקוד

 ?ס 0100866) !בַּתְכַה ,אֵרְקַה 00 6100816 . 6. ןרוטקִיד
 ,הוַצ ,דקּפ עססס6

 ,בֵּתְכַה ּואֵרְקַה 60 6101896 6. 6 ןעװעטקיד
 1800088) 601- !יִבָע ,הָבֵעַמ 810604088 5. טַײקקִיד

 ,רֶׂשַּב תּואיִרְּב ןעטג' 6

 9806, ךקיסח. 1009. (וד ןוֿפ וויטאד ןוא וויטאזוקא) רֹוֹד

 אּךֶלו ףֶל :(ְךֶתֹוא ּףְתֹוא ץסט; 90 1806, 10 צץסט
 6166111094 1009100 8086 (2/. תוריִד) . הריד

 . =" מסתלפ

 .הָריִּד רַכֶׁש 2606 . טלעג-הריד
 .י-ץ10488ת9 06611ת6 . הֹאָנ הריִד

 תקהל) תַצַנ ,לֵהָנ 90 01:600, 0044008 שש . ןרֹוגָיריַד

 ,(םינגנמ וא םירש
 ילֶהַנְמ 6160901, 6086ט090+ (;ז. | -) . טנעגוריד

 ,(םינגנמ וא םירש תקהלנ ַחֵצַנְמ

 1609, 801810119 606. || :רֶׁשֵי 41:6069 66/. טקערור

 ,רֶׁשָי
 טספ920 04 6011001018 (2/ ס -) ,, םוירָאטקערִיד

 ,םיִלֲהַנְמ דַעַו
 ,לֶדָנְמ 61:60906, זם8מ8ס (2/. 8 -) .. רעטקעריד
 .הָנָהְנַה ,הָלֶהְנַה זמפמפסנמסמפ (/. פ --) +. עיצקערַיד
 םֹומ 8881 4180809-082 (2/ םע -) , לשיוד

 ,(הלגעב) הָמֵתַרָה

 ,הָמָתָרָה מֹומ לָׁש 01 8 6נ8ט8?-טםז 06. עװָאילשוד
 00 8340- ש. 6. || :םֹׂשָנ 0 0168006 0 4. ןעשִיד
 .קֵּנַח ,קֹנָח 6

 .עטעלָאד = (עז. סע - ,| -) 9. טָאלד

 זיוועד -- 174 --

 ,עינָאלָאד = עינָאלר
 ,ּתָלד == דֶלַר

 ,תומַא 'ד = תומַא דְלַד

 90 ץנסא (9'006 1660) !הֹרָּב טס 8ס0000 0. 64 ןעבולד

 (םיִנָׁשה) ץצֶה

 4061008 ;תַעַניִמ הָבאָּלְמ 601008 ישסנוצ 5. ענונעבולד
 ,הָאְלַמ ןָיְנֶע .דמ0661

 ,עטעלָאד = עטולד ,קוטולד
 ,תּויָנֲע ,- טסטסניפ} תולֵד
 ,יָלָּד לֵּזִמ .8ןט8נזט8 690, ; = 001666 4. ילְד

 דֶחֶא סם6 01 106 8028 03 1121084 קימ ןֹופְלַד

 .ןֿפְלַד = !ןֶמָה יִנְּבִמ
 ,ֹויְבָא ,לד עססצ, 4661 (;1. םיִנָפְלַד) . ןֿפְלַד

 לַע רוח יִנֲע טס888: (/) (עז ס --) פ רעֿפְלִד
 .םיִחָתָּפַה

 ,ד תֹואח םֵׁש תתנמס 03 906 1010 ד ּתֶלַד

 חַּתְּפַמְל וו 11166-1068 (/) (2/. תֹועְלַד) +. הֹתְלַד
 ,(םיבנגה וב םישמתשמש)

 חֵתְּפַמְל רֹוח סע-8016 (/6) (ז. ס -) . בֶקָנ-הֹתְלַר
 .םימָד .ז ; - 01004 + םַד
 ;- ס00ומק211804 (2/. תֹונֹויְמִד) .. ןויִמִד

 .לָׁשֶמ ;--ס81מץ16 ;-.ם800ת
 ,תֹועְמ ,-- זמסמסצ זםַד ,- 810064 8. ץז. םימָד

 00 1010640 4 ץס6180ת םימד וד ןצעמוא ןפַאצ --

 ,שיאל קיצה ,שיא שפנ הנע
 וס 06 1/04016266 םימד וד ןצעמוא ןלַאֿפנַײא --

11121- 

 ,לֵהּבִה
 . = ס90089, 84ש8206 . הֹמיִדְקייִמְד

 86863} סתסנומצ (2/. םיאְנֹוש -) .. אנֹוׂשֹוםַד

 ,ׁשָפָנ בִיֹוא
 *{0898 סצ 1062480/67// 80 20 שילָש-תֹועְמִד

 .-- ממש 828

 00 8206 זמתת/ 4688 שילש תועמד טומ ןענונוו --
 ,שילש תועמדב הכב

 ,םֹפָׁש ,ןּוד 90 ןט0986 ש. 6 ןַײז ןַד
 .תיִּתְחַּת ,עַמְרַק טס?90ס18 (2/ ןע -) ? ָאנר

 ,םֹוי תַחּונְמ 08ץ'8 1086 (ע/. ס -) 5. עקווָאינד
 םושרה ךסהג עַיִגַּמַה ְךַּמַה ,בֹוח 466019 (עז.| -) 5 טיבעד

 ,(בוח רותב תונובשח ירפמכ

 ,בֹוח לַעַּב 6010: (2/.ס --) . רעטיבער

 1ג806006 :הָרָבְכ ,- סקנמנסמ (קז. תועָד) 9, הֹעָד

 .(הריחבב) --ש096 ;ףָקֹּת ,ַחֹּכ

 ,חוצ ,דקָּפ 90 61642606 העד ַא ןגָאז --

 העד שיאֹל היה 00 2896 2 88 העד ַא ןבָאה --
 שיאל היה {ס 2876 תת 1ת4800206 ;רבדב
 ,-לע העפשה
 ,קפקפ 10 טט8טסז, 116810806 העד רעד טומ ךִיז ןנָאלש --

 ,הָוִצְמ 41008101 (עז.ס - ! -) 5. רעגָאז-העְר
 .עהוד = עהעד

 ,םֶנְתִּפ םגס99ס (ע/.| -) 8. ויוועד



 ענרושזעד

 לע דְמֹעָה טעסמ םטֹפ9צ, יטפע0תש 060/ ענרושועד
 ,ֹומֹוי תֶרֶמְׁשִמ אֵּלַמְמ ,ֹוּתְרַמְׁשִמ

 .יּוּטִח ,יּוּקִנ 618147601104 +. עיצקעֿפניזעד
 ,רַהֵט יהָּקִנ ואְּטַה 90 618101606 6. 6. ןריצקעֿפניזעד
 .רנמרעזעד = רָיטנעזעד
 ,ַחֵרֹוּב 6686196/: (עז.| -) +. ריטרעזעד
 הָריִבְמ 104811 !םטֶרֶּפ 4608 (2/ |-) 5. לַײטער

 ,םיִדָחֲאַל
 ,(א הָּכַנ 00 464009 (00.) ש. 6. ןרוקנורטעד

 תם ןפע86 010984 רט19מ !סתש (2/ ס-) 8 עילער
 ,םיִּבְרֶא םיִלְוְרַׁש םִע בָחֶר ליֵעְמ 8100ט08

 ,ענטַאקולעד = טַאקולעד
 דר יּונֲע ,ןיִדְע 60110846 461. ענטַאקולעד
 ,םיִּמַעְמִַמ 4611080108 5. 21. ןסעטַאקולעד
 80810ע ומ (400) (10 סע -) 8. קונסעטַאקולער
 ,םיִּמַעְמַמְּב רֵחֹושס 8

 6:סטנ טש 1סטע (6118)" תםניסלש 60, 'ר לע יר

 ,(םוקמ) רַע
 ,דאמ ןטק רדח 8 עסק 810811 0012 'ד לע 'ד רדח ַא --

 .ַחיִלָׁש ,ריִצ 46168816 (ז.|--) 8. טַאגעלער
 401888004 (2/ סע -) 8. עיצַאגעלעד

 ,םיִריִצ רָבָה
 ,םנַאשזעלוד = םנַאשזעלעד
 !-ה 186 06/ 6004, (רעד ןוֿפ וויטאזוקא ןוא וויטַאד) םעד

 והָז 4818 .קקיסמ. 6066. ||
 ,םָעָה ַחיִּדַמ 6ס1מ88086 (קז. | -) . גָאנַאמעד
 ,ט 5 ט מ ע ד גודסלָאמעד ,סלָאמער ,טלָאמעד

 .גודטלעמע ד
 הַּמְׁשּב קיִזֲחַמ 400000189 (2/ |=) 5. טַארקָאמעד

 הָנֵלְפִּמַה תַּטָׁשְּב קיִוֲחַמ 1009000486 :םָשֶה תֶלֶׁשְמֶמ

 ,הָקיִריִמַאְּב תיִּטַרְקֹומיִּדַה
 06- !םֶעֶה תֶלֶׁשְמִמ 4010001807 . עיטַארקָאמער

 ,הָהיֵריִמַאְּב תיִּטֲָהֹומיִּדַה הַָלְפֲִּה זמ00180
 ;םָעָה תָּלֶׁשְמִמְל רֶׁשֲא 46100618416 660/. שוטַארקָאמער

 ,הָקיֵריִמַאְּב םיִּמַרְקֹומיּדַה תַגֹלְפִמְל רֶׁשֲא .100נמס6
 06100286ע8004 (2/ 60-=) 5. עיצַארטסנָאמער

 ,םּומְרָּפְּב הָחָכֹוה
 ,ןולַא .הֶּלֵא 081: (עז. סע .-) 4 במעד
 ,חָלֵא לֵׁש 0816 0900 66). ןבמעד
 ,אּוהֲח ןֶמּוִּ ,וָא זמסמ 0066. טלעמעד
 ,אוחח ןמְוַה לָׁש 01 1885 +ותמס 66). גורטלעמער
 ,הָרָדְקִב הֹּלֶצ 90 8066 ש. 6. ןפמער
 ,אֹופִא 98סת 00ח) ןעד

 וטתה9 9מסמ 4068 26 דט8ת9? ?ןעד רע לוװ סָאװ --
 ?ונוצר אופא המ

 ?ןכ אל םאה 18 19 06 80 ? ?ןעד סָאװ --

 ?אופא המ וטמ8פ 9804 ? ?ןעד עשז סָאװ --

 ,"ש ינפמ םאה 18 19 0608086 לַײװ ןעד וצ --

 ,תּוכָאלַמ
 +1 ד

 עי
 ריר

 ,רעלעטשנֿפירב םרָאדגָאיל ןיא (א

 עדיקעד -- 149 --

 םיצור םאה 40 רשס ע081/7 089 ןעד רומ ןלוװ --
 ,תמאב ונחנא

 תיִּתְחַּת טס90סזמ :ריִמָצ ס00ט06/ (ןז. סע -) . קונעד
 עַבֹּכׁשאה סעסטסג 01 8 סהמ 0 86 ;(ילכ לשנ
 ,(עבכ לש ןוילעה קלחה)

 ,טלעמעד = לָאמצנעד ,לָאמטסנעד
 ,הָּמַד ,בׁשָח 0 ?םות ש 4. ןעקנעד
 ,רֵקֹוח ,תֹועַד הָנֹוה ?םומעסע (2/ -).5. רעקנעד
 11:6ױ0180, 1ם 1146 1084001 000. ןכַײלג(טנסער

 ,ןָפֹוא ֹותֹואְּב ,ןֵכ ֹומְּכ

 ,ןֵכ יִּמ לַע ףַא םסטסע;9061088 .-ןוֿפ 606 ןגעװטסעד
 ,תאז לֶכְּב

 תַרְבַּכ 8016 1006 10009שו9) (11. ם --) . עניטַאיסעד
 ,(עברמ ן'ִזַס 2400 תב תיסור המדא תדמ) הָמְדֲא

 ,רָמֹוׁש 600868016 (2/. סע --) ?. קינטַאיסעד
 ?מס 1609 1108 2106 118806/ . עכעטַאיסער

 היסורב קוש םוי) אָחְמַּפַה רַחַא יִריִׂשֲעָה ַעּובְׁשֹל יִׁשְּׁשַה םֹויַה
 ,(הנבלה

 (2/ ס-) 4 ןעסער ,ןסער
 ,רּויִצ ,םָׁשְרִמ

 .ץיִרְע 6685מ09 (2/. | =) . טָאפסעד

 ,תּוציִרֲע 668װס118ג 8. םזיטָאפסעד

 ,ץירע 66800016 66. שוטָאפסער

 ְךֵלֹוה ׁשיִא טס11901 ץסעפסת (2/ |--) + דַארַאפסעד
 ,ֹוּבִל תּוריִרְׁשִּב

 רֶצֹוא תיֵּב 60009} טט8ע040080 (2/; ס -) 4. ָאפער
 ,(הרוחסל)

 ,תֶרָמְׁשִמְל הָניִתְנ 600081910 (עז. ס -) +. עיציזָאפעד
 ,ןֹוָקִפְל הָריִסְמ

 ,דַמְפַה ,תֶרֶמְׁשִמְל ןתָנ 90 6600819 . 6. ןרינָאפעד
 הָקְלְחַמ 6סץפניטזמסתפ (ע2/. |-) + טנעמעטרַאפער

 ,(תפרצכנ יָניִדְמ ְּךֶלֶפ ;(הכולמה תרשמ תיבב)
 ,הָׁשְרּומ 6ס60ט9צ (2/ | -) 8. טַאטופעד
 רֶבָח ,תּוכָאְלַמ 66װט98010מ (עז. 8 -) +. עיצַאטופער

 אעיצַאנעלע ד +=) םיִרָיְצ
 ,ןֹועְרִּנ ןֹורְמסָח 4611019 (2/. | -) פ טִיצַיֿפעד

 ,הָּמִרְנָלְּת 408װ800, 9610 (ע/.| -) 8  שעפעד
 יִדְי לַע הָעיִדָי ַהֹּלֶׁש 9ס 1616018/8 ש. .. ןרישעפעד

 יֵרָלְּתַה
 ,(םירצונל רשע-םינשה שדחהקכ רֶּבְמִצִד  רעבטעצעד

 עקְרַה ס0090מ1 !דיִמְָצ ססטסע (עז |-) 5 קער

 ,הָיְנא ןּופִס 4000 (0/ 6 878 0) :(ילכ לשל תיִּתְחַּת

 .רעבמעצעד = רבַאקעד

 הָרּואְפַּת ,טּושָק 6600191108 (2/. ס -) . עיצַארָאקעד

 ,(ןורטאית לש דוחיב)

 ,רָאָּפ ,טְׁשֵה 90 66001846 6. 6. ןרירָאקער
 םט8180066,) 860ט11097 :!יּּטִּכ 00ט61ו88 +. גנוקעד

 ,םּולְׁשַּת טפעצגסתפ :תּובְרֲע
 .הֶלַּכ ףיִנָצ טע1068 ט01 (ץ/. רעכִיט --) 9  ךוט|קעד
 .םיִמֲעְפָל 80 ?1נ068 460. עריקער

 ס2090:4) 4681



 לקעד

 .(ילבל) דיִמָצ 6סטסצ, 116 (עז ךע--)5. לקעד
 לָהקַב הָאיִרְק 160118110מ (עז.ם--) 5. עיצַאמַאלקעד
 | ילָתקב ארק) 60 60106 0. 4 ןרָימַאלקעד

 90 םֹוטס 8 8ססטעופ} !הַּסַּכ טס ססטסע ש 6. ןקעד

 .םֵּלַׁש 60 ץפק :שיִא דַעְּב בֹרָע 10 4 ןסע8סת

 ,הָכיֵמְׂש ט180168 !הָסְכִמ ססטסצ (עז ס -) 5. עקעד

 ,הָּדְקְּפ ,הֶרֵוְג 6066 (עז |-) 9 טערקעד

 /(רכז ןימל העידיה תלמ) -ַה 606 (עז.יר) 647 624. ירער

 .יָנֹולְּפ :הֶּנַה 6018 קיסח, 66. ||
 ,הוה באה +1ג18 1816 ז באה 4116 1861 עטַאט רעד --

 086 186068 ;תובאה 6 1868 םעמַאמ וד --

 ,הלאה תובאה
 ,ינולפ שיא 1ז+. 80 806 80 רעד ןוא רעד --

 ,(רָאד =9 תָּפָהֵׁש ץמ?מנ815) ססמפטזממונסמ . רעד

 816 עס 64 0 טסע28 101 עסק ו"רער

 םיִלֲעֹפל תֶמֶסֹונ הֶרֶבֲה טפע1068 58

 ,(א תֹונֹוׁש תֹואָרֹוהְל

 89118016 ץע01660 90 לסע28 90 ע6/ "רעד

 תֶפֶסֹונ הָרְבָה פועתנפֲק ס0עמק16910 09 8

 3 הָלְעְּפַה תַמָלְׁשַה תאָרֹוהְל םיִלֲעִַל
 ןעיבָאררעד = ןעיבָארעד
 ,תאֹו לַע 9מסססמ 866. ןָארעד

 תס9 0 26 ש1?מ ןָארעד טוג ןצעמוא טומ ןַײז טונ --
 שיא םע היה אל 2 ץסעמסםמ סם 2006 !?סעזמפ

 ,בומ םחיב
 0 4068 209 002606מ  ןָארעד םונ רומ טווג םע --

 ,יל תפכא אל ,יל עגונ הז ןיא 0

 ?ֹוּתְכאַלְמ רֹמָנ טס 41מו8מ ט?ס11ת8 6. ןסעברַארעד

 ש. ז. ךיז -- || :לֵלֹוהְתִה ,בֵבֹוּתְׁשִה 90 ןנ1פ7 תנס4+
 ,הדע ֹוּתְכאַלְמִּ לֹמֲע 90 יטסע 1

 ,תֹופָאָל רֹמָנ 0 118 ןע811 0. 6. !ןקַאברעד
 ֹוּכרִצ לָּכ יּומָא .281:66 8018016מ17 46/ ?ןקַאברעד

 יופא אל םס9 80710160417 1281:66 ןקַאברעד טונ --

 06 80911016017 66ש610066 (/7/;) זוכרצ לכ
 ,(שיא) וכרצ לכ חתפתה אלש

 = 4. טַײק --|| :ןָמֲהַר םמסעסוט} 60} גודמערַאברעד

 ,מײקמערַאברעד
 ,םֵהַר 0 מבשס ץוֹלְש סמ ש. ? ְךִיִז ןעמערַאברעד
 ,תּונָמֲהַר ,טיִמֲחַר עגסנסצ; עגוצ 6 טַײקמערַאברעד
 .יֵל ַעֶנַה 60 םס9 85) ס0146 84 ש. ?. ְךִיז ןעוווברעד

 ;בֹורָה םס8 !הִז לֶצֵא 98016869 80 19 660. ייברעד

 יהָז רַבְּלִמ ,-ל ףֶמֹונ ומ 8661004 +0 1 8
 .חבונ היה 40 06 ןע:68629 לברעד ןַײז --

 ָא ,בֹורָק םספ1, םסנפמטסנ1מ0 40/). גואייברעד
 ,תּוהָכֹונ ע:680006 . ןַײזַײברעד
 .םַעְכַה 00 10886 2ת8יצ ש. 6. ןרעוווברעד
 ְּךֹׂשֶנָל הֵּלַּכ 60 ?1םואמ וי . 6. ןטַײברעד

 ,לָצֵא רֶׁש

 ,61- שטיידיינ ,461- שטיידכיוהלטימ = (א

 .00- שיליופ ,20-

 שיסוו = (3

 ןכווהרעד --- 178 --

 ,ןעורעד = ןקולברעד
 ,"ָּב רֹצְּפ 90 ונממ!סעס; 6ת1:680 ש 46 ןסעברעד

 .יֵמ ׁשֵּקַּב
 0 ץ!ס28ס} 880081צ, םצפפוצ ש. ס. ןעורָאגרער

 ,-ןֹוצָר חֹׂשֲע

 ,תֹולְצִל הַּלַּכ טס +ותֹואמ 1028048 0 . ןסָארברעד

 ,"רַע ּךֹולָה 0 6016 טק 10, ססנמס 49 שש. ןוונרעד

 40 8011106, 06 801:601606 :"דַע ַעֶּנַה ,"רַע אֹוּב

 טס 016 ;(תוופפ ֵׁשָּבִה 60 066016 זלקס !יַד היָה

 ׁשֹכָר .גֵּׁשַה טס 8006 (2000060040) 6. 6. || !תּומ
 90 םס- 0. ?. ךיז -|;אֹצִמ 90 1046 סט? ;(העידי
 .הֵלָּנַה ,עֵדֶּוִה ססנמס 160
 40 26 8800 04 80- ןוונרעד םונ םעפע ןצעמוא --
 ,המ רבד שיאל רפח 1061
 90 108/6 8 606 (ןרָאי יד) קע םעד םענווא ןוונרעד --

 ייחל דע דרי 01 2 ץסע8סמ, 9016 8 0180

 ,שיא קצה ,שיא
 ,אֵּלַמּו קֹצָי סס ץסטע ?טו} , 6. ןסוגרעד
 ,ףֵסֹוה 90 8464 ש. 6. ןבעגרעד

 ,חוחפ ןתנ 90 ם1טס 1688 ןבעגרעד טונ --

 וס םס6 !ׁשֹרדְו רֹקָה 60 8סטמס ש. 6. ןעועטנורגרעד
 .דֹוםָּיַה דַע רקָח 60 686 0460

 .הָנְּׂשַה ,הָעְּנַה 841810683 . גנוכיורגרעיד
 .נֵּטַה .ַעָּנַה סם 1620מ, 810081ת ש. 6. ןכיורגרעד

 ,גוזָאד .ז ,רעגִיזָאדרעד
 יקָנֲחַה ,קֹנָח 0 8לי6 ש. 6. ןעשוררעד

 גַׂשַה 80 סמ?פות טצ 86ע0106 ש = ךיז ןענודרעד
 ,ֹותָדֹובֲעַּב הכָז ,ֹותָדֹובֲעַּב

 60 1180 0 ןושמ ןקסרעצוֿפָא ןַא וצ ךוז ןענידרעד --

 ריקפ תלעמל ותדובעב הכז 406 1206 07 17
 ,אבצ

 .םיִמָלְקִּב קֶחֶׂשִמ ןיִמ 8 םפצמס 86 091:68 5 עדרעד
 םטקקסע8 : שפע םּויָה עעס86שט8910 8. גנוטלַאהרעד

 .הָלָּבִב :006106 !הֶכיִמְּת
 10 םטַק- ?(שפנ םָּיַמ 0 ע2086ע06 64 4. ןטלַאהרעד

 .לַּבַמ טס 1:600106 !ְךֹמָּת טסניס
 םִינְמ עעס8סעטסע (28 ס9-= .-) 8 רעטלַאהרעד

 .לֵּבַקְמ 16061061 !ךֵמֹוּת טטץץס1:961 ;(שפנ)

 ,דַע היָה טס 1106 111 0 6 ןרַאדרעד
 ,תוארל הכז 0 1106 40 866 ןעז וצ ןרַאהרעד :

 טס 181800, 00 616780660 9. 2. ןרעװ ןביוהרעד
 .הָלּודְנִל הֹלָע ,םֵמֹורְתָה .אֵׂשָנִה

 ןכווהרעד ,גנוכווהרעד = ןכיוהרעד ,גנוכיוהרעד

 ,(מםיוהרעבוא = דּוהָיְּב 662601811 6406 טפיוהרעד

 !הֶלעמְל הֶמָרָה 181808, 610ט80008 . גנוביוהרעד

 .הָהֹובְּנ רַתֹוי הָנֵרְדִמְל הרבעה ןעשסעמ0910ת

 ;הָלֲעַמְל םֵרֲה ,אֵׂשָנ 90 1:8186, 610ש816 . 6. ןביוהרעד

 .הָהֹובְּנ רֵתֹוי הָנֵרְדַמְל רֵבֲעַה 60 ץסננ 6
 .הֵמָרֲה 6100810מ, 0481181100 .. גנוכייהרעד

 .םָמֹור ,אֵּׂשַנ 0 6108, 6481 0. 6. ןכייהרעד



 טציהרעד

 ,םַח םסו 40)}. טציהרעד

 10 !םֵחַי םמַה 90 8680, טש2זזמ טק 0 6 ןציה עד
 ,הֹרָג 1עסח,6

 טס םספע 40 96 686 !עֹמְׁש 0 םסגש 0. 6. ןרעהרעד
 ,אָריִמְג דע עֶממֶׁש

 ,גֹרָה 90 1םו| 2 6 ןענע - ,ןע גרהרער

 ,ֹולּוּדִנ הָצְקִל ַעֵּנַה 00 םעסיש טק . 4 'ןפקַאװרעד

 .םיִׁשָנֲאַב אָּב ששסיאמ טקע, 8401? 40/. ?ןסקַאװרעד
 ,ןגרעוורעד = ןגרַאװרעד
 ,קָנָחַה 90 ט6 680166 ש. ץ. ןרעו ןגדָאװרעד
 חִיְּפִצ ס8200180104 (2/. ןע -) 4. גנוטרַאװרעד

 ,תָלָהֹוּת

 לֲחַי ,-ָל הָּפַצ 0 260816/ 6400600 ש 4. ןטרַאװרעד

 .-ֵל הֵּכַח 00 6819 109 0 ז-ךז -||} -5 הּכַח ,דָּל
 ,אושל הכה 90 יא819 ות טפומ ךוז ןטרַאװרעד טונ --

 ,םֶּמַה 9ס רט8עזמ,} 1081:6 נז ש 6. ןעמערַאװרעד

 ֹוא םָּכַכְל הֵּלַּכ 90 1118 רט881109? 0 64 ןשַאװרעד

 ,ֹולְּב ץֹחָר ֹוא םֵּבַּכ 0 יט88מ זמסנסטפמויז :קֹוחְרִל

 .דָנָנ 8891089 666. רעדיוורעד
 ,"ל דגנתה 00 סץטץמס86 רעדיווורעד ןַײז --

 00 811010 :תַּמַא .ַחֵכֹוו 90 ץעסץ6 0. 6 ןזַײװרעד

 .אָצְמַה
 ,הקָחְרַה 2סתג0ט84 . גנורעטַײװרעד

 ש. ?+ ךז -||'?קַחְרַה 90 ע610076 שש. 6. ןרעטַײװרעד

 .קָחֵרְתֶה סס רט19מסניפיא,} 6

 ,עלצוורעד = לַײװרעד
 .הָריֵחְּב ס0081ז19) 61060100 6. גנולונוורעד

 ייִנַמְו טסעמסע2ניץ , טניסט1810081 60/ גנלַײװרעד

 .רֹחָּב 00 6200806, 61609 0 6 ןליַיװרעד

 הֹּכ ןיֵּב תגס8ת?ומגס; 1068700:16 6406 עלַײװרעד

 ,הָּתַע תַעְל 101 טמס םעס80ת8 ;םִיַּתְניִּב ,חֹכו
 ,העש יפל 9סנממסע8נ1)ש עלַײװרעד ףיוא --

 יִמ ששםס !תססס8 2 6. (טפײװ רעוו == טסיווװרעד

 .ַעְדֹוי
 ,המ עדוי ימ דטגס אםסיש8 וט08/ סָאװ טסיווװרעד --

 ק60װ416 ?מ1מ םָאװ טסיוװרעד זוא רע טנײמ עמ --
 ,אלפ רבדל ותוא םיבשוח םישנא 6 18 8 ץנס618

 יּדַמְל הֵרְׂשַה 00 8084 8ט11106מל1צ ש. 6. ןקִייוװרעד

 00 םספע, 00 168עמ, 26 10101- 0 ;= ְךִיֹו ןפיורעד
 .ל ַעְרָּוִה .ַעֹמָׁש 01

 ,אֹצִמ 0 1104 0. 6. ןשִיורעד

 אָלֵמ 90 10886 טק 486 060286 ש. 6 ןגעװרעד

 ,לֵקְׁשִּמַה
 ,וּבָל בֹרָע ,זַעָה ,ןיִח פס 686 ש. ז- ךיז ןגעוורעד

 ,רֵרֹוע ירֵעָה 90 9086, ע0086 6 6. ןקעוורעד

 ,קָנֲחַה ,קֹנָח סס 6046 0. 6. ןגרעוורעד

 ,הָוִמ ס1 10, {עסזמ 10 6600. סיורעד

 00 ץפ} תס 800629100 טינרָאנ םיורעד ךוז ןכַאמ --

 ,חוה רבדל בל םיש אֹל 60 6

 ןֿפױלרעד -- 1414 --

 -עדַא =..|והָו לַע סמסנססת, סת 19 060 ףיורע'ד
 .ףיור

 ,ןֵכָל ,ןֶּב לַע סמסעס1016 006. םורעד
 ,םֶכֹותְּב 800? !ויִּתְחַּת 1מסעסוגמ461/ 4066. רעטנורעד

 םלשל שיא די רצק 90 26 10801ט686 רעטנורעד ןַײז --

 ,ובוח
 ,אָריִמְג דַט רֹמָא 90 םּתָצ 90 16 6264 ש 6. ןגָאזרעד
 ,ףֹוּמַה דַע בֹׁשֵי 80 810 00 186 624 ש. 4 ןציורעד

 00 806, ץסעסס1ט6} ס8מַצ, 61800שט61 ש. 6. ןעורעד
 האָר 60 806 0808 0104 ש. ?- ךיז -||!הֵּלִנ ,הֹאָר
 ,ויִחָא תֶא ׁשיִא

 ,גנבלעז .ז ,רעגובלעזרעד
 ,(ילכל דִי ,חיִדָי 1180616 (27. ס --) +. עלעשורער
 ?ס וׂשֹפֶמ ,ףֹסָח 0ס 0800, 8טנװ1186 ש. . ןֿפַאטרעד

 ,אֹצִמ 60
 דע אֹׂשָנ 90 ספעעש 10 8 1206 ש. 64. ןגָארטרעד

 ,לֹבָמ ,אֹׂשָנ 0 2681, 801161 ;םֹוקָמ

 ;(הלובחת) אֹצָמּו בֹׂשֲח 00 ותטסתפ שש (. ןטכַארטרעד
 ױע בֵׂשָה 10 +םֹומצ טם01| 026 11408 ש. 7 ךוז - ||
 ,אֹוצְמ

 .עֹבְמ 90 2ס 6ע062660 6. 2. ןרעװ ןעקנורטרעד
 ,"דַע ףֹדָר 90 6886 40 0. (. ןבַײרטרעד
 ?0 ש ז- ךיז -||:ַעְּבַט 90 4?סטמ ש 6 ןעקנורטרעד

 .ַעֹּבִמ ,ַעֹבָס 6/סיטמ, 06 0זסלט64

 0616, זמטמ080:04 (2? |-) =. שינעקנורטרעד
 ,ףֶמָׁש ,לּוּבַמ

 ,לֹּבִסִל רֶׁשְפָאֶׁש 0818016 66/. ךילגערטרעד
 "רעד ןעקנורטרעד = שינעקנערטרעד ,ןעקנערטרעד

 ,שינעקנורט
 לַהְבַה 10 8עצ, 8?טץ61} ש. 6. ןעילעמשטרער

 .םֵהְרַה
 .קֵּבְדַה ,גיִׂשַה ס סטסעפמ1:6 ש. 4. ןגָאירעד
 .ןֵכָל ,ןֵּכ לַע טםסץס1016 006. רעבירעד
 ,הָזָּב ס80ע610 006 ןַײרעד
 ,רעבנרעד = ךעמיורעד

 ,הָזָּב 9116ע618 600. ןענִירעד
 ,הוב ומ 618 ןענורעד ןוא --

 ,םאתפ 211 49 006 ןענורעד ןטיומ ןוא --

 .גננעי .ז ,רעגינעירעד

 ,שערעד = שִירעד

 רֶבָד ׂשֹפֶּת 00 02108 גע, 1846 טק ש. 6. ןפאכרעד

 .ֹולְפְנְּ
 .ןענערָאצרעד = ןסעּכרעד

 ,רֵּתַה ,הֵׁשְרַה ,ןתָנ סס 811ס0, טסעתננפ 0. 6. ןזָאלרעד

 00 16- :ןֹתָנ ,ׁשיִגַה 00 םוטס; 8820 0. 6. ןעגנַאלרעד

 יגֵׂשַה 206

 ,רֵּתַה ,הָׁשְרַה 60 8110י0, ןטסע1018 0. 4. ןביולרעד

 תּוׁשָר ןע612018810ת, 108ט6 (עז. | -) +. שינעביולרעד

 ,הָאְׁשְרַה בָחֶּכ עסעעמ19 ;ןייֵׁשְר
 ,"דַע ץּור 00 עטמ טע 00 2 7 ןֿפױלרעד



 ןגנולרעד

 .(קסעכ) דַסְּפַה 90 1086 :ףֵסֹוה 80 884 ש. 6. ןגַײלרעד
 166סנגק110ת, 6ס11טס+806 (ז. ןע --) ?. גנוזנולרעד

 ,תּורְּפ ,הָלּואְנ
 ,הֹדּפ ,לֹאָנ 90 1:66001מ, 4611טסע ש 6. ןוייײלרעד
 ע06061062, 6סו/טסעסע (ןעע. ס = ,=) 5 רעזולרעד

 ,הָרֹוּפ ,לָאֹוג
 0 11מו8מ 1686100, 2686 10 0. 4. ןענעַײלרעד

 .ףֹוּפַה דַע אֹרק ,אֹרְקִל הֵּלַּכ 0 6
 0 ןוטס ש. 6.||!דַע היִח 90 ןגטס 1411 ש. 8. ןבעלרעד

 - .תֹואְרְל הכָו סזס 6
 וטמתפ 1 2866 0006 !טבעלרעד בָאה ךוא סָאװ --

 וטמ80 1 הטס 11766 90 ;!יתעגה הנרדמ וזיאל 1
 !יתיכזש המל 866!

 .ןענעוולכרוד = ןזעלּכרוד
 .ְךרָאה 60 ץעס1009 ע. 6. ןרעגנעלרעד
 ?ס 1681ת, 200ט116 טצ 108ע2120: 0.6 ןענרעלרעד

 ,דֹמָל
 רַע הֶּבַּכ סס סצוומקטנאג סתפוסוע שש. 6. ןשעלרעד

 ,ףֹיּמַה
 םַלְׁשַה ,הֵּלַּכ 60 1ותֹופת, 001071616 . 6. ןכַאמרעד

 ,(הדובעג
 ;הֶרָיַכָו עסמגס10018006 (4/. ןע -) . גנונָאמרעד

 ,רָכָו טמססנסמ

 ;(רחא בל לע הלעהנ רַּכְוַה 90 סזמ1ת6 ש. 6. ןענָאמרעד
 סס 0. 7. ךיז --||:(הפה לע הלעהכ רַּכְוַה 9ס תגס110ת
 ,רֵכָּזַה ,רֹכָו עס סג 061 ,,ׂ,ׂ,4

 ,הָניִרָה ,הָחיִצְר ענטנ:661,1:11188-(עז.ןע -- )פ.גנודרָאמרעד

 .גֹרָה .ַחֹצָר 00 זמטעססע} 2111 ש 6. ןדרָאמרעד
 ,תּודְדֹוע 6400188ס10684 8. גנוגוטומרעד
 ,גנורעטנומֿפיוא = ןרעטנומרעד ,גנורעטנומרעד

 .ןרעטנומֿפיוא

 ,הָוְּב 1סע6ט198 466. טימרעד
 ,גנורעטניומֿפיוא = ןרעטנימרעד ,גנורעטנומרעד

 ףןרעטנומֿפיוא
 ;דֹדְמִּל הֵּלַּכ 0 11מ8מ 10628ט11מ6 ש 4. ןטפעמרעד
 .הָדֶּמַה אֵָּלַמ 00 1021:6 טק 186 6

 ןֵכ יִרֲחַא טסע08190ע} 919ס:608ע468 000 ךָאנרעד

 ,ךָאנרעד = םעדכַאנרעד
 ,הָלָּפְׁשַה םטנגנ11891ס8 (2/. ןע --) . גנורעדינרעד

 ךיז -- ן;לֵּפְׁשַה 0 10ט61, ןגטמנמ16 ש. 6. ןגורעדונרעד
 ,ֹומְצַע תֶא לֵּפְׁשַה 90 טצמט16 068617 0. 7-

 המדא בגר) הָּבְׂשֶע ?טע9 806, 868164 8. עגוינרעד
 .(בשע םע

 ,לָצֲא םסּפע 606. ןבעגרעד
 ,הָבְרָק 8עמ:ס90מ1מ0ת9 . גנורעטנענרעד
 ךיז -|:בֵרְקַה 00 טעות םספע ש. 6. ןרעטנענרעד

 .ׁשֹנָנ ,ברק 90 6016 תספע, 8עקעעס808 ש. 2

 ,םיִצֹוק לֶׁש 01 ?םסנתפ, 1םסנמש 66)} גידרענרעד

 זמ8129008016 :ןֹומ םסטנ182:ג0ם9 4. גנורענרעד

 7 .הָמָנְרַּפ ,הָלְּבַּב

 ןגערֿפרעד -- 148 --

 ,לֵּכְלַּכ סס זמפומ?פגמ :ןּז 90 םסטנופת ש. 6. ןרענרעד

 .םגְרַפ
 / ,תֹונְבָּל הֵּלַּכ 90 1158 2ט116108 . 6. ןעיָארטפרעד
 ,ןעשטמוקָאד = ןעלוקסרעד
 ,דּוהָיְּב .רֵּקִעְּב קענמסנק811צ , 6806012117 666. רקיע-רעד
 ,רקיֵע-רעד = טשרקיע-רעד
 {0 086 :לֹכָאָל הֵּלַּכ סס 11תופמ 0919: ש 6. 'ןפערעד

 ,קֶצֶה 90 סעסט216, 8מתס :ֹויַּד לֹכָא 80111016291צ
 .הֶאְלַה

 ,דיִרְמַמ ?עסוג01680126 66/. ?ןסערעד
 בוח 8 1:0001680016 6600 בוה רענעסערעד ַא --

 ,ונממ החונמ וילעבל ןיאש

 ,דֹרָבּו קֹרָׂש םּוס עס 0186 (21 סע -) 9 שערעד
 ,שבֲחַל רֹמָנ 90 1118 ץע90112/ ש. 6. ןקַאפרעד
 סתם 80000ת9 01 16 2008086 01 19 006. ראֿפרעד

 ?םס1:01015 101 19 :ןֵכָל .ןֵּכ לֶע 1ם61:610װס ;הָו לֵלְנִּ

 .הָז ףָלֵח :הָז דַעְּב
 יאס 8281/ 04 רַאֿפרעד ןגורק טונ ךוז ןלעװ רומ --
 ללגב בירנ אל ףט8ע261 סג 8000טמ0 07 06
 ,הֹוה רבדה
 טנַײֿפ םוא ןעמ טָאה רַאֿפרעד ,שנעמ רעטכעלש ַא ווא רע --

 116 18 2 286 זמהמ, 980ע1016 16 18 604

 ,ול םיאנוש ןכ לע ,אוה ער םדא
 טלָאה עלַא םוא ןבָאה םונ זוא רֶע לַײװ רַאֿפרעד --
 ן609286 6 18 8006 26 18 107664 סצ סצסעצ-

 ,ותוא בהוא םדא לכ בוט אוה יכ ןעי 0069
 806 18 תםסל גולק װ זוא רַאֿפרעד ,ןווש טונ זוא וז --
 ןעססל9, סט, 90 0806 21006208) 886 18 לט6

 ,איה המכח הז ףלח לבא ,הפי הנניא
 ןגסוש זגטסמ 111 ?רַאֿפרעד ןלָאצַאב רע טעװ לֿפװ --
 ?הז דעב םלשי המכ 126 ץּפצ 10 7

 ַעֹּבְצַל הָלַּכ 0 ?1תו8מ 6ץסנמק ש 6 ןברַאֿפרעד
 ,הֶּזִמ 10:003 03 19 466. ןוֿפרעד

 {0 06 ףט10/ :תכלל רהמ 40 06 014 ןוֿפרעד ןכַאמ --
 ,רהמ

 ןעס106ץװ9010ת טצ 16611מ0: . יננולַיֿפרעד

 ,םויק ?ט111110629 . ?גנוליֿפרעד
 ,ׁשֵגְרַה 90 ןטס1:06176 טש 16611מ0/ שש. 64 !ןליֿפרעד
 .אֵלֵמ יםיַמ 10 1011 ש 6. ?ןליֿפרעד
 אֹפָק .רֵרְָתֶה 00 06 1עסעסמ ש. ק. ןרעװ ןרָארֿפרעד

 .רֹּקִמ
 .ןרעװ ןרָארֿפרעד = ןרעוו ןרױרֿפרעד
 ?0 ש. 7. ךיז -||זַחְּמִׂש 80 1610106 ש 6 ןעַױרֿפרעד
 .ַחֹמָׂש 6

 ,רֹּקִמ אֹפָק ,רֵרָק 90 1:6006 0. 4. ןרָיורֿפ"עד

 ,שֶפָנ תַבָשֲה :01ע08װ1מ68/ (ק. ןע --) 5. גנושירֿפרעד
 ש.ז. ךיו -||:ׁשָפָנ בָׁשָה 90 161:084 ש. 6 ןשירֿפרעד
 ,ֹוׁשְפַנ בֵׁשָה 0 161684 1

 אֹצְמ 90 1144 סט9 מצ 680טוזתק . 6. ןגערֿפרעד
 יז .ד ש ?. ךיז --|| ;תֹולֵאֶׁש יֵדְי לַע

 ,הָׁשָגְרֲה
+ + 1 = 



 גנולָאצרעד

 ,םּולְׁשַּמַה תיִרֵאְׁש 1686 01 106 ץפיץצמסמ? 8. גנולָאצרעד

 םֵּלַׁש 9ס ץפָ סע, קפצ +ג0 1089 0  ןלָאצרעד
 ,תיִרֲאְּטַה

 .ןרעוו טרעטוצרעד = ןרעוו טלּפַאצרעד
 ,םָעְכַה 00 טסצג 1846 2תםש ש.. ןענעראצרעד

 ּךּונָח ,לּוּדָנ 0ע6601מ9 6600041108 . גנוא!צרעד

 ןמ 8461008 10, !הִוָל 900ע000, 90 19 666 וצרעד

 ,הָז רֵבְּלִמ יהָו לַע ףֶסֹונ 8
 וחמ80 400 ץסט 1םותא ?וצרעד רוא טנָאז טָאװ --

 ?זװ לע ךתבשחמ המ 09 7
 ,דֹעֶר 00 4ע610010, 8819 0 ק. ןרעו טרעטוצרעד

 .ַעֵהָרַה ,ץֵלַּפְתִה
 הע 8טסזש, 1816 (ע} ןע --) 8 גנוליוצרעד

 .הֶׂשֵעַמ ,רּוּפִמ

 ,דּגַה ,רַּפִמ 0 זמ8י146 61846'1} 4611 0. 6. .ןלװצרעד

 עס 6180 טק ?ס} 89:6068 טק 10 ש 6 ןעוצרעד
 10 טעגמפ ז(ןפו ְּךֶרָאַה ,ְּךֶׁשְמַה 0 עיס1סתפ! :"דַע ְּךֶׁשֶמ
 10 1880 411 6. 4.ןיִּדִּנַה 90 6600810 ולְּדַנ טמ
 ,"דַע היָח 90 ןגטס 4411 ;דַע ְךֵׁשָּמִה

 .ןֵמֹוא יִּדָּנַרְמ 600089ס1 (2/. -) 8 רעוצרעד

 .ןענעראצרעד = ןענערעצרעד

 ,ןעזַאקָאד = ןעזאקרעד
 ,לּׁשַבְל רֹמָנ 0 0011 סמסט8 0 6. ןכָאקרעד

 ,רֹמָנ ,הָלַּכ ,םָלָׁשַה 60 +1מואמ ש. 6  ןעשטנָאקרעד

 ;ׁשֶפָנ תַבָׁשֲה 1081: (עז. ןע -) 8. גנוקיווקרעד
 .גּונֲעַּת ,גָנע 6611 :ַעּוׁשֲעַׁש 60109110ת

 00 ע60ע6- ֹוׁשָפָנ בֵׁשָה טס עס1עס8װ ט. 6. ןקוווקרעד

 יגָנַע 00 0616 :ַעְׁשִעַׁש 6
 ,גנוקוווקרעד = שינעקוווקרעד
 ,תָוְמ דע ץֹחָל 60 סעטממ 10 4680 2 4 ןשטעווקרעד

 .ןעשטוקָאד = ןעשטוקרעד
 .דֹוע הֹנָה 90 טטצ ומ 2061004 0 6. ןֿפױקרעד

 ,הָרָיִקֲחַו הָלֵאְׁש 1תסטונש 5. גנוגידנוקרעד
 ,"לַע רֹקָחְו לאָׁש 0 1ת0ט196 -?  ךֹוז ןגידנוקרעד

 ,-דֲע הֹלעָו םֶּפַש 0 ס1וממ טק 10 2 ןרעטעלקרעד
 .(בל) ץֹהָּל ס ץנמסמ 2 64 ןעמעלקרעד
 ,רּואָּב סצץ!8מפסוסת (2/. ןע--) 5. גנורעלקרעד

 ,תַעּב יּולג ,הָעְדֹוה 6060181:8410 ;ןֹורְתּפ

 00 4060186 :רֹתְּפ ,רָאָּב 80 6181 ש. 0. ןרעלקרעד
 ,ֹוּתְעַד הֶּלֵג ,ַעיִדֹוה

 סת 986 ס0מ- ;תאו דָנְנ 2881מ89 19 606 ןגעקרער

 ,םָלּוא ,לֶבָא טסוטסזסע :ְךֶפֶהֶל ?עגייק
 ,הָרָּתַה 600410108 9.גנונעקרעד

 ?ס 618- :ַעֹדְי .רֵּכַה 90 100082186 ש ( ןענעקיעד

 .ןֵחְבַה 9118

 דַע דֹרְג 60 801840מ 40 1ג6 624 0 6 ןצַארקרעד

 | ,אֹצִמ 90 116 (/00.) :ףֹוּכַה
 לֹהָו 00 סעהדט} 0 ס19סק טק 40 6. 4 ןכורקרע'ד

 {ס 810?24 0ם8'0 640 טצ ס11מ0148 (/0) ו-רע

 ,הָעְנְכַה יִדָי לַע ֹותְרָּטַמ גֵּׂשַה

 ןקָארשרעד -- 176 ==

 00 םפומ 0 ספעג טצ 1800/ ש. 6. ןעיבָאררעד
 ,ֹותָדֹובֲעַּב רֵּכַּתְׂשִה

 .םַעְבַח ,וָּנְרַה טס 1081:6 םמםש ש. 6. ןענונררער

 :רֵּבִדְל הֵּלַּב 0 םמואמ 8/026ת0/ .  ןדיררעד

 ."דע רֵּבַּד 60 טמס816 1111 ש. ?. ךיז --||
 ,ףֹיּפַה דע הֵּקַנ 60 6168מ 10 126 600 ש. 6 ןגננוַוררעד
 וס מס ומ 8 ץסנ8ץ1124010ת +. 4 ןרעוו טציוװשרעד

 ,הָעָו הֹּסִּכ
 -ל קֹהָּד 0 ץט8פמ טע 90 ש. 6. ןפוטשרעד

 ,-לֶא קֵחָּדִה 00 ןג84 6

 ףֵסֹוה .רָּבַה 00 1006, 806 ש. 6. ןעוװועקוטשרעד
 ,(הריפתב)

 הָקיִנֲה 8ט4:0081108 :קָנָה 68011ת8 . גנוקיטשרעד
 ,(םידא ידי לעג

 סס 8ט806846 !קּנַח יקֹנָה טס 0086 6 6. ןקוטשרעד

 00 םטץ- !אֵּכַּד 00 סעט8מ (/7/,) :(םידא ירי לענ קֶּנַח

 ,(חעומש) קֵּתַׁש סיס8

 סזיג8מ, סניסיש 6 !הָקיִנֲח 80110081108 .שינעקיטשרעד
 ,לֹודָּנ לָהֶק ,בֶר ןֹומָה

 ,רֹקָּד טס 8180 6 6  ןכעטשרעד
 :רֹוע הֹרָו 00 266 סצ םסטותק ש. 4  ןסישרעד

 אָּלַמּו הֹרָו 00 8סע/סז 88 זמטסמ 28 18 וט6

 יְךֵסָהָה תֶא
 :הָעְמֹה 20/08128206 (2/ ןע -) . גגונַײשרעיד

 ,(סופדכ) רֹואָל הָאיִצְי ; הָאְרַמ קמסמסממסמסמ
 רֹואָל אֹצִי ;עַיָפֹוד ,הֵאָרֲה 00 8ץװספ; =. . ןענַײשרעד

 : ,(םופדב)

 60 8009 40 60689מ, 100 םצ ש. 6. ןפישרעד
 ,הָיְריִּב תֵמֲחה 88009124

 תֶא ַחֹּלֶׁש סס 8606 16 1000810064 ש 6. ןקישרעד
 ,תיִרֲאְּׁשַה

 {0 4601088} !תַמָה .הֵּכַה 00 1011 2 6. !ןגָאלשרעד

 הָהְקַה 00 2481:6 6011 (שיא חורנ לֵּפְׁשַה ,אָּכַד 06

 יגֵשַה 00 800814 10 ש. ?= יז --|| :(תושגר)

 106! !ןגָאלשרעד ךומ טָאה רטנוד ַא --

 !יִל יובאו יוא
 660968860, 606160000) 1077- 00/.  ןנָאלשרעד

 8. טַײק --|| םּונָע ,בַצָע 6211 :ַחּור לַּפְׁש .הָּכְרִנ טס64
 .הָמְנֲע ,תּובְצַע 661069600688, 4001:68810מ,(8

 ןׁשִֶי 90 81000 8 11006 ןסתקסע ש 4 ןֿפָאלשרעד
 .םַעְמ רֹוע

 .ַעלַּב 80 8008110ר0 יש. 6. ןעננולשרער

 ְךׁשָמ 90 סז8י6 0 0188 טמ 10 + 4. ןפעלשרעד
 00 0128 020801/ ש. ?. ךז --| ?דדע בֹחָמ ֹוא
 ."דֲע תּודָבְכִּב ְּךֹלֶה ,-דע בֵחָּטִה ֹוא ְּךֵׁשֵּמִה טמ =

 ׁשּוחְּב גֵׂשֵה 90 8נםס||) 8069 ש. 6. ןקעמשרע

 ,הָג ,אצְמ 10 800 סט+} 4640606 ( 20) :ַהיֶרָה
 .ןקעמשרעד = ןפַאנשרער
 {118840060, 81817060, 8181166 46/ ןקָארשרעד

 ,דַחַּפ 111886 . טַײק .-|| :תֶעְבִנ ,לֶהְבִנ

 ש. 7. ןַיז -||

 טט06 8



 ןבַײרשרעד

 ,בֹּתְכָּל הָּפַּב 90 םתופמ שע10ת8 שש. 4. ןבַײרשרעד
 ,יַּמְל רָאָּת 0 40801106 סמסט;;מ :ֹוּמִּת דע בֹתְּכ
 ,הָמיֵא ,דַחַּפ 1118 (עז. | =) 5. 'קערשרעד
 ;לֵהְבַה .תֵעְבַה ,דֵחְּפַה 90 11:1806מ ש. 6. ןקערשרעד

 00 םטס 31:08000006, 26 8122000 ש.7- ךי--|

 .לֵהָּבֶה ,תֵעָּבִה
 ןיס980ת, ט81826128:/06;--1ת00016086 8. תעֹד
 .=- סע1ת10ג ;-(6

 .- םט0116 0712108 8. להקַה-תעַד
 ןמּפמ 0? 12061126006 (2/ םיְִּתְעַד + ןֹּתְעַר

 ׁשיִא ,- זמּפת 013 םהצזומ סץומוסת :תַעַד רַּב ; -

 ,ֹוּתְעַּד לע רֵמֹוע

 ,תַעַּד לע הֶדיְמֲע םענמתס88 0? סץותוסת 5 תֹונְּתעַד
 הָלָע א + 184 (0/ 6 ?000) (עז. םיפד ,{ -) 5. ףַד

 ,(ארמג לש) = 10110 :(רפפ לשנ
 טטפצ ותנמעס8810ת 01 (/) (2/. תֹוסיִפְד) 8 הֹסיִפְד

 ,גֵנֹודְּב תֹוָּתְּפַמ תעַיְבְמ 108
 ,קמֹוד = קפֶד ,קפד
 ,תיֵּבְרְּד ,תיֵּבַר לָׁש 09 1תלס:686 8. טנעצָארפד

 תיבר 60עג0/סטת6 10961688 טנעצָארּפד טנעצָארפ --
 ,תיברד

 עדיפנמזמג/ (ע?. םיִקודְקִד)  קודְקִד
 ,טֶרָּפ סוג181

 .- 00428ת/זש 01 80801218 8 27. םירְפֹוש-יקֹודְקִד
 !- ץס028ת9יש,! ק00221180 5 27. תייִנַעייִקּודְקִד

 ,תּונְמַק 9ע18108 1080161 !תֹונְקִיַד
 ,לֶבָנ ,לָבֹנ 1006} 800ט024161 (2/ סע -) 4. בארד

 פ8פנמט18ת !םַנ םֶרֶא 1406 16110ױש !לַעַיַלְב ןֶּב
 ,םיִעְרִק ׁשּובָל

 ,תֶרֹּבְׁשִּת 1:801108 (ןז. | =) 5 בָארֹד
 ילְבָנ ,לֵבֹונ ?סםגס, 800026161 (2/. סע -) 3. קַאיבַארד

 ,(בַארד==) לַעַיַלְּב ןֶּב
 101:-09980ת, 0ע6-81006 (2/. פ--) 8 ענובָארד

 ,ָהיֶּדְצְב הָחּותְפ .הָּלְנֲע טט28:ס
 לָׁש םיִּנַמְק םיִרָבֲאַו םִיַבָרְק 8101608 5.2. סעקסיובָארד

 ,םיִּנַמְק םיִרָאְׁש 8תג811 גיסזמת8ת18 ?ףֹוע

 810811 5. || !דֹאְמ ןֶמָק קַּד 1ם1מט06 00/. ענבָארד
 ,תֹוּנַמְק תֹועָמ עמסתסצ; 66

 ס8נ-1:801:, ר8880ת-180461 (2/ פ -) 5. עבַארד

 לעם
 ,סעקםובָארד = עבָארד

 8 ק8ע0- ן-

 | .הָצּורְּפ הָּׁשֶא 10086 טסזמבמ (// ס -) 5 עקבַארד
 ,(אבצב) ל ׁשֶרֶּפ 6:8800מ (ע/. -) 5 רענוגַארד
 8 6004 0? 806 01018 10 1240168' 8 םַאדעדַארד

 ,(א םיִׁשָנ יִדְנִבְּל קַּד גיִרָא ןיִמ .:ינמס8
 הָלָחְלַח ,דעב 881061, 0211/  שזָארד
 ,לּוח ,דעֶר 60 8ם!טסע 0, 4 ןעשזָארד

 ,רֹּקִמ דַעב

 ךיז טניֿפעג טרָאװ סָאד ,0180 66 621008 שיזײצנַארֿפ (א

 ,רעלעטשֿפירב םרָאדגָאיל ןיא

 םורד -- 177 --

 0018, 080-6נ1ט6 (1 סע -) 8. שורַאקשזָארד
 ,בֶּכַר .ןֹולְנֶע

 ,תֶרָּכְרִּכ ףע08מטצ) 080 (26 ס-) 5 עקשוָארד
 ,הֶּלַמ הֶבָּכְרִמ

 ,לָוְרַּב מוח טטנעס (2/ |--) 5. טָארד
 (779) ;לָנרִב יֵמּוח תַעַּלְקִמ טטנעסישסנצ 8. טעברַא-טָארד

 ,הָפִי הָכאָלְמ 9106  טטסע4
 8'820010820 101684 (22 ס-) 4. עטַארד

 ,(םינעצר לש) תּופָז םּוח
 ,לָורִב יַמּוח לָׁש 09 יחוס 66/. ןטָארד
 קוה 60 1889ס4 רטנסג שנעס ש. 6 ןעװעטָארד

 ,לָוֹרַב יֵמּוחְּב
 (2 ס--) 5. עמכַארד

 ,(לקשמ)

 ,רָהַמ ץּור 90 טמ 0101 ש. 4 ןעלַארד
 יִנֹויְָה .,ןֹוָּנַח לָׁש ,הָוֲחַמ לֶָׁש 018108416 46}. שיטַאמַארד
 ,ןֹוְוִח ,הָוֲחַמ סנ8נג8 (2/. פ--) 5. עמַארד
 ןָאר עד = ןָארד
 ;דַּב ,טֹומ טס16, 8184 (2/ רעגנערד ,סע -) . גנָארד

 (9.) זיק רקרקל לזרב טוש רֶשְנַה סעסט08/ )4/( 
 ,זיִָו יִּתְלִבּו הָמֹוק-לֶדְנ ׁשיִא 4211 תוטאסשםע0 םסססצ
 8106-11086 08-םס186 (2/ סע -) . קעשזנָארד

 ,ףָסֹונ םּוט ,הָנְׁשִמ םּוס
 ,עקשוָארד = עקשזנָארד

 ,(גנ ןופסל) בָּנ 831ת816 (ץז. ס -) 5 עצונַארד

 חּיִקְנּואָה תיִניִמְׁש .0180זמ

 ,הָמיִֵרְס 80ע8100 (ץ/. סע -) 4 !פַארד
 ,רָמָצ גיִרָא 6100 8  ?פַארד
 (ט. סע -) פ  ׂשטַאפַארד

 ,(שטַאק רעיוד== תֶהֶשַנ אָמֶאְטַמ

 ,רֶמָצ גיִרָא לָׁש 01 0101מ 66}  ןפארד
 ט. 266 ךַיו -||;םֹרָס ,דֹרָנ 90 8018008 0. ש ןעפַארד

 ;ּוהֲעַר תֶא ׁשיִא םֹרָפ 90 80ע98008 0808 0106

 ,םַּפַט 90 ס1ועממ, 0181מ061/ ׁש. ?'. ךיז -- ||
 ,הֵּצַמ ,הָאָּכַה 11, טעפיא}, עסשש (ע1. 8 -) 8. עקַארד

 ,הָמּוהְמ

 .עֶר בֶתֶּכ בֹהָּכ 90 8סע10016, 80181 6. ח. ןעקַארד
 ,ןעשזָארד ,זָארד = ןעשטשָארד ,שטשָארד

 .עקשוָארד = עקשָארד

 ,הָנְרְדַמ ,- 608166 (ע/. תֹוגָרַר) 9. אֹגְרַד
 40801גסע 03 8נמ811 ( עז. םידמַלְמ -) . דמלְמ-יקדרַד

 םיִדָליְל הָאיִרְּקַה הָרֹמ 081/0ע0ת) 80606081122
 ,םיִליִחְתַמ

 ,םעקםסובָארד = עביורד ,ביורד

 זס סצ- 5.||;ץּוחְמ ס398106, ש1לםסוג9 406. ןסיורד
 .ץּוח 6110

 ,ץוחב 01198146} סוג9 01 6008 ןסיורד ןוא --
 {עסעג 486 0018140} 6446/2811ש ןסיורד ןוֿפ --
 ,ץוחמ

 ,ץּוח לָׁש 0308146 66. גורנסיורד
 ,םורעד = םורד

 רשסנ-סוג0 !2עססזמ
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 םורָד

 ,בָגָנ ,- 8סט+מ ,, םֹורָד
 ,יָמֹורְד 8ס9מסנמ , 10671010881 66. גָידמורְד
 ,תיִמֹורְד ַחּור 8098 שטות (ץז. | -} .. טנווו-םורָד

 ,םֹורָּד דַצ םסט?ג 8106 . טַיײז-םורְד
 01 186 8001 8100, 8000מ6/4 46/. גושַײז-םורָד

 .יָמֹורְּד ,םֹורָּד דַצ לָׁש
 ,ׁשֵקְׁשִמ 90 ?םניטנמ 6. 4 ןעלמורד

 {ס םהטס 8 9806 ּפָאק ןוא ןצעמוא םעּפע ןעלמורד --

 יתלב העידי שיאל היה 01ו04 8000? 2 1300
 ,רבדמ הרורב

 ,(!עגורד == טֹומ עס16} 81811 ( 7. סע -) 8. !קורד
 ןענ10410068680118010626 /2(  |-) 5 ?קורד

 קנותנת8 !םּופְּד תיֵּב ,םֹופְד ןעע1מ1מ8-ס6

 .הָקָּפְרַה
 .םַּפְדַה 0 ץצ:נמפ ש 6 ןקורד
 .םיִּפְרַמ ענומ?ס+ (2/. ס - !=) 5. רעקורד
 ןעצי1108-0808,ט118װ 1629 (ע7 ןע -) = ַײרעקורד

 ,םּופְּד תיֵּב ,םּופד
 ,םערפ-קורד = סערפ-רעקורד
 ,םיִּפְרַמ לֶׁש ץנותלסע'8 60) ,שרעקורד
 זמ1אקניומפ, סזני8לטנג (2/ פ- !--) רעלעֿפ-קורד

 ,םּופְּדַה תּועָט
 תַנֹכְמ עצומפותש-קעס88 (2/2 |-) . סערפ-קורד

 ,םּופָּד
 זצקס, ץנומוומפ-טץעס (2/ )--|  8. טֿפורש-קורד

 ,םּופְד תֹוּיְמֹוא
 801011641081 6180001/86 (2/  םיׂשורד) + שורד

 .-- 80101160108 ;הָׁשָרְד , --
 שרד 90 4611001 8 618000486 שורד ַא ןטלַאה --

 ,(השרד וא) שורד
 00 טטספ+ סט9 טש עטס01מ0) 1081:6 2 6 ןעלבירד

 ,(רגכ) ףּוׁשָפְׁש יִדָי לַע הֶּלַּב 86
 ,ענבָארד = ענבורד
 ,םֹומ םס16, 8081 (עז. ס -) 4. !עגַירד
 הָכיִׁשְמ טש190מ10// ;הָטיֵעְּב 8108 (20 ס -) 8.?עגורד

 .תיִָמֹאָתִפ

 עס ?טט19008 ;טעב 40 1601, 601406 ענורד ַא ןבעג --

 ,םאתפ ךשמ
 00 ?יט19סמ ;(סוס) סעָּב 90 2101 0106 0.4 ןעגירד

 ,םֹאְחִּפ ְךֹׁשֶמ
 ?ט- ;(יח לעב ףוגכנ דקֶׁש 8186 (26 ךע-) 4 לזירד

 ,הָרּוּכַח זגסע
 .יִצְֵו םִיַנְׁש פוחס 826 4 2211 260. ןבלַאהט!רד
 .ילמירד = (עז. םיִקָלֲח -) 3. קלח|-טנרד
 ל8נ/0 ץפע? סתס 1מ1/46 (2/ ךע-) א :לטורד

 ,תיִׁשיֵלְׁש ,ׁשיִלֶׁש
 ,לטערד =+לטורד
 ןגמ 986 9810 ס6 סנטירד

 ,תיִׁשיִלְׁש
 ,הָׁשֹּלְׁש גנ:66 2. ירד

 ?םועסוצ 6620.

 לעַײרד -- 178 --

 (770.) !הֶבָסָה .ְּךֶפֶה טטצמ, ?טנתוגפ (2/ ןע --) .. ַירד
 .הָמְרֶע תַלּוּבְחַּת 9161

 שולשב םייצונה תנוטאנ ׁשּולִׁש פע1תופצ 4. טַײקגונ;א-ַײרד
 ,(תוהלאה

 ?טזמ-טסמסמ, ?טצמנמפ (ק/ קנעב --) =. קנַאב די;רד
 ,טֶרָח ןֵחְלֶׁש 6

 רוחיב) ןֹוביִבְס סע, 966-?ס?טזמ (2/. ךע --) 5. לדיורד

 .הָמָרָע תַלּוּבְחַּת טע108 (40.) :(הכוגחל
 {םס 1?גע06 רט0688 ןקעס0661מ6 5. ע/. ןכָאװ ַײרד

 בָאְב הָעְׁשִת יֵנָפִלָׁש תֹועּובָׁש הָׁשֹּלְׁשַה 186 תומפמ 01 80
 ,(החמש תושעל םהב רוסאׂש)

 8 ?תנוסס 2 ץבָצומפ 086 (עז ךע --) 8 לטַײרד
 ,תֹודּוקְנ ׁשֵלָׁש םִע ףֶלָק דט108 98:66 828

 ,ׁשֶלָשְמַה ְךֶרֵע עט16 04 ?מ166 (שיז/;ש.) 8. לֵלְּכ-ַײרד
 ּדְלֹונָׁש הָׁשּלְׁשִמ דָהֶא ?ע11מ6 (20 ס -) 8. גנולַײרד

  +גע06 601160/ס04 ססזמ 280 106 6 ;תַחַא תַבְב

 ,תַחַא תַבְב ּודְלֹוּנָׁש םיִדָלְי הָׁשֹּלְׁש טגעפמ
 ,םיִׁשֹּלְׁש פמוזיפע 0. גוסַײרד

 ,מסגוםצרד = טגיסַײרד

 ,לטסגומצײרד = לטגיפַײרד
 ,לטסגוסײ רד == קלח-טגיסַײײרד
 ,םיִׁשֹלְׁשַה 0ת11:01660 000. זש. טסגוטַײרד

 קֶלֵה 8 1םועס106ג ץםעפ (2/ ךע -) 4 לטסגיטַײרד
 ,םיִׁשֹּלְׁשִמ דָחֶא קֶלֶח ,םיִׁש לֶׁש

 8 ץסז8סת 1םו/לש ץס2/8 (2/ -) 5. רעגיסַײרד
 ,הָנָׁש םיִׁשֹלְׁש תַּב ,הָנָׁש םיִׁשּלְׁש ןֶּב 4

 םיִׁשְלְׁש לָׁש 04 +םֹוצֹוצ 10ת68 660/. ײלרעגוסַײרד
 ,םיִניֵמ

 ,לנרד ןוֿפ טרָאװגגורעגעלקרַאֿפ יעלעַיורד

 ,ְּתַּפ 90 10180 !ְךֹפָה ,בֵּבַס 00 ?טנמ 2 6. ןעורד

 00 ש. ח || :הָּמַר ,הָנֹוה טס 6168 (/40.) + (םיטוח) רֹזָׁש
 00 טטנמ, 1600106, ש. ז= ךןִיז --|| :רֹעֶפ טס ם8ססניזמצ
 00 רט118816 (08 0 וְּךֵפַהְהַה ,בֵבֹוּתְסִה ,בֹבֶס 6

 ְךֹולֶה 00 0016 8860 0 ;(תעלותכנ לֵּתַּפְתִה |ושסנימו)
 ,בֹוׁשְ
 00 2096 8 ןץ618048 2626 סָאק ַא ןעוורד --
 ,םירבדב שיא האלה
 ,אצמל עגי 60 1801: סתס'8 ע81ת8 פָאק ַא ןעיורד ךיז --

 00 0000/8- !טפטפ 40 6886096/ גנוצ ןטימ ןעוורד --

 ,וירבד תא רתמ 6160 1

 ,לפלפתח 90 80111186 רעגנוֿפ ןבָארג ןטומ ןעוורד --

 |ס 18 8תסשומש 2260 טורד םע ןוא טוונש םע --

 ,הרעמ חור בשונו גלש דרוי 800עזמ+
 םס 1/908 {ןת 641882ע- בַײװ ןַײז טומ ךיז טוורד רע --
 ,ותשא ןיבו וניב םולש ןיא עגסמצ טט108 18 16

 ,ׁשֶלְׁשִמ 11180816 (060.) (עז. |-) 8  קעַײרד

 ,תֹויָוו ׁשלָׁש לַעַּב וׁשָלְׁשִמ ?ע18תט)}8/ 06/. גיקעַײרד

 .גנקעצרד = גוכעקעַײרד ,גודנקעַײרר
 ססֹוג 0? 4081/66 2ע0800ת8 (2/ ס -) 8 רעַײרד



 רעוורד

 ףֶסָּכ רַטְׁש סנגע06-עסט016 1111 - תֹורֹונֲא ׁשֹּלְׁש לָׁש ַעּבְטַמ
 ,(היסורב) לֶּבּור הָׁשֹלְׁש לֶׁש

 (790) וָּדַּפַהְמ ,בֵּבַסְמ סטעמסע (2/ 9--) =. רעֶוורד
 לעַּב .לֵכֹונ ,יאָּטַר 8טט10016ע, 011680, 4:101:800/

 ,(םידלי יעושעשלנ רֵַּנְרַנְמ 180016 :הָמֶרָע

 ,הֶׂשּלִׁש יִּפ ,ׁשֶּלָׁשְמ .פנומ1ס, 98:661014 660)}. גירעַײרד
 ,םיִניֵמ הָׁשּלְׁש לָׁש 01 1וגיסס 1:1448 66/- ;!לרעַײרד
 ,הָבּוצִח 1:1006 (עז. | -) +. םוֿפַײרד

 לַעַּב פמזיסס-100160, 18160-1088664 66/. גוסיֿפַײרד
 ,םִיַלְנַר ׁשֹלָׁש

 ,לקסַרט 90:06-168060 02841 לוטש רענוסוֿפַײרד --
 ,הָרְׂשֲע ׁשלְׁש ,רָׂשֶע הָׁשֹלְׁש 1מ1ע9000 ?שש/. ןצַײרד

 זטג86 18 ?ןצַײרד ןוא ןצכַא חוכמ זוא סָאװ (46.) --

 ?תועמ רבד לע המו 8009 1086?
 ,רָׂשָע הָׁשְּׁשַה ?םו;1ססת1מ 006. ?וזח סנצַײרד
 8 1ם1/900ם98 ץפ:פ (2/ ךע-) 4 לטנעצַײרד

 ,רָׂשֲע הָׁשֹּלִּׁשַה קֶּלֲחַה
 טָעַּב .תֹומְוְמ לַעַּב פסוגסזמסנ (עז פעק --) 9. פָאקװי:רד

 ,לֵבֹונ ,יאְּמַר פסס10161, 0208, 1:101:8061 !תֹולּוּבְחַּת
 .הָמָרָע לַעַּב

 ,םּונ ןֶׁשֵי 90 810סק, 8!טנמסס/ (600/. ש. 4. ןענכירד
 ,הָבָע רַּב 1101מ8 5. ךילירד
 ,גנולצרד = גנולורד
 ,םעילערד = םעילורד
 ,ךול:רד = ךלורד
 ,ןעוועילערד = ןלירד
 ןיִמ 9006, סעסומטפ!טנג (2/ ס--) 8. עילבמורד

 ,הָרְצֹוצֲח
 ׁשֶקְׁשַק ,לֵצְלַע טס 114816, 8012826 0 4 ןעילבמירד

 ,(תעד ילב לבנב ןגנ)
 וב םינננמש) לֶבֵנ ןיִמ עסט608 (10. 8--) 5 עקלבמורד

 .(רפכ ינב

 .ןעלמערד ,למערד = ןעלמורד ,למורד
 ;-ָּב ץֵאָה 90 ט86 (ץ. ע. ןעגנורדעג) ט. 6. ןעגנורד

 ,-ֵמ חָבֹוה 90 1016

 ,הָחָכֹוח 6818 1070100008 4. שונעגנורד
 ןענורעד = ןענִורד
 ,ויָכָרְצ הֹׂשֲע 90 8019 6 4 ןעקסַירד
 '4 11080/ת8 01 486 1009/ 8. לנְרָה-תסיִרְד

 ,שיִא תיֵבְל םַנָּכִהִל תּוׁשָר 800088 0 8 םסט6
 ,ןעקסירד = ןעפִירד

 ,תָכָּלְכְּלִמ הֶׁשָא 8149 (ע/ ס0-) 9 עקפירד
 8088, 8000 !הָציִהָל ץנספ5ט16 (27.| -) 5. !קורד

 ,הָניִגְנ ,םעמ ,הָׁשָנְרַה
 ,ענורד =9 טֹומ ץס1ס} 8084 (2/. סע -) 5 יקורד
 יץֹהָל 90 סץעמעס88 !קֹהָּד יִקֹחָל 00 ץע;088 ש. 6. ןקורד

 ,-לַע ֹולֹוק םָעְמַה ׁשֵּנְרַה 90 800001, 8000000816 ;ׁשֹגָנ
 ,ׁשֵנֹונ ,ץֵחֹול סטמעס880/ 8. רעקִורד
 .--גםסטֹוק, 1ת06891889108 4. הריקחּו-השירד
 ,חרֹא , -- טטפצ 1086 ץפ?מ (ע?. םיִכָרְד)  ְךֹרָד

 ׁשֵרְד -- 179 --

 ;ךרד הארה 40 8םסוש 980 דט8/ ךרד םעד ןוַײװ --

 ,ותיבמ שיא (שרג) חלש 40 ?טײמ סט 0 8
 ,ול חרב 40 8068 01+ ךרד םעד ןעמענ --
 40 40 900 184 1000 םיכרד עטַײװ ןוא ןכורקרַאֿפ --

 ,ידמ רתוי ןינע ךותל םנכה 8 סח(,

 יימס יטפצ 01 106 רטסע16," 8006 זמפמ- 8. ן"רָא-ךרד
 ,דובכ 16080006 ;הָפָי םּוּמָנ ,-- תסנפ/ 8

 ,דובכ בורב טסזצ 168006011ט7!1 ץרא-ךרד םיורג טימ --
 168- :יִסּוּמִנ תגפמתסנוצ, ת01106 60. גידצרָא-ךרד

 | ,דֹוכְכִּב םָחַיְתִמ 6011

 יס טטפצ 01 םפסטניס," !8ש 01 םפ?טניס פ.עבְטַה-ְךֶרֶד
 : ,עַבָּמַה קח
 םת?ט18}|!/} 285 2 1081001 01 עבמה"ךרד ַא טומ --

 ,ןבומכ ,ליגר וא יעבט ןפואב 606
 ,הֶשּובְּכ ְךֶרֶד ,-- גושגשּפ} - ְךֹלְמַה-ְךרֶד
 .=10146416 ססטו86 8. עֹצּומְמַה-ךרָד
 {מס 0080018 0 1024226/ 01 . םיֹרְנַּתַהיְךֹרְד

 .םיִרֲחֹוּפַה ְּךֶרֶד . =- תמסזיס8 58

 ,-4386 וט8ץ8 01 ןץ0806 8 2/. םולְשייּכְרַד

 {ס+ 186 8886 0? /6806 ןגעוו םולשדיכרד ןוֿפ --
 | ,םולשה ינפמ

 ;ןְטָק לֶנְרַּב-טּוד 81811 ױטועס (עז. ךע -) 8. לטערד
 ,םיִנְרֹוא טתַמ 1:110014-6 

 .ַחַּדְקַמ 6111 ?;סקפת (2/.|-) 4 לערד

 .בֹקָנ .(רוח) ַחֹדָק 90 61111/ טסעס ש. 6. ןעוועילערד
 ןסוו 01 10 1009 03 081708 0ע 5. 21 סעילערד

 .הָמֵהְּב יֵלְנִרֵמ ׁשֶרֶקֶמ קֶרֶמ טצסת
 ,הָמּונְּת 8!טנגסע (ע?. ןע -) 5. למערד

 ,טעמ םנמנ 90 4216 8 תֿהח למערד ַא ןּפַאכ --

 ,םָנְמִנ 00 81טעג061,) 4006 ש. 0. ןעלמערד

 םיִריָנְרַג אֵׂשֹונ ץֵע ןיִמ 408-ט0000, 601:2461 . ןערד

 ,םיִמָרא
 (60) :ןְטֶה םֹומ 110016 עס16 (ק? רע -) + לגנערד
 .עּורָנ םּוס 801יש 6

 ( 0.)! הֶאֹוצ ס01010618 ;הָאָלֲה 6119, 1119 5. קערד
 (690.) !תֹוחָּפב רָבְּד 801060016 רטס,(8

 ' ,תַעַּדַה ׁשֶלֲח טטס810100 (2/. סע --)
 .ףֶנְמִמ גנפצ , 11?מ3 86). גיקערד

 (030.) והָאֹוצ לֶׁש 04 ס80עס1מסמ08 00). שיקערד

 ׁשֶלֲח טטס84 (/10) !ךְרעֶה לה .תֹוחָּפ דטסס,ס,8
 ,(תעדב)

 .דרע .ז ,(דרע רעד *5 דרערד

 .גֵרֹומ 10/08108-816096 (2/ )-|  ץלַאװשערד
 .שוָארד = סעטשערד

 ?מזיס8מ1מ9-108062106 (2/. ןע -) . ןושַאמ-שערד
 ,הָמֵבְחַמ

 .טֹבָה ,שּוּד 90 ?מזץסממ ({. 4. ןשָארדעג) ט 6 ןשערד

 ,טֶבֹוח ,ׁשֶּד סמנספמסנ (עז ס - !-) 9. רעשערד
 .- 8010188116 1006116086108 (קז.| -) . ׁשֵרְד

 ן*



 השָרְ
 861- |} = 01800ט186, 1609ט16 (ק/. תֹוׁשְרְד) 4 הׂשָרְד

 ,םּואָנ ,.- 8ס66מ, 018910מ ; - עמסת

 (2/. קנעשעג - ,ןעקנַאשעג --) 5. קנַאשעג|-השרד
 ,הָנּותֲהַל הָנֶּתִמ רט60019-ק3

 הֶׁשָרְּד 110016 םסעזמסמ (2? 9- ) + עקצהׂשרד

 .הָּנַטְ
 ; םיִּברָּב ׁשֵרֹוּד ,-1600ט6/ (21 םינָׁשְרַד) . ןֹׂשִרַד

 יףיִּטַמ ןעעס8061

 עקדַאה -- 180 --

 ;ׁשֹרָד 60 16090ע0, קעס908 . 4. ןענע - ,ןעװשְרד
 ,רָאָּב ,ׁשֹרָּד 90 1966

 ןג6 טט611 46801- !טעשרדעג ליואוו טָאה רע (00,) --
 | רבשל אוה יואר 68 8 1608: !

 ,הָנּומָאָה תַרֹוּת ,- 161181004 5 תד

 תַרֹוּת ,- 946 021180/8מ 1611010ת 8. תיִחיִׁשְמַה תַד

 .תיִרְצֹוּנַה הָנּומֲאָה

 יו
 606 00?31 1616 03 ?גס ןדסעעסש 8/0מ8/69 8 ה

 1176 ?שזמ. || ! יֵרְבִעָה תיִּב-הָלָאָה לָׁש תיִׁשיִמֲחַה תֹואָה

 ,םיִמָלֲא הָּׁשִמֲח 9106 1מ018826 יה ,ה' ;הָּשִמֲח

 "וס םגסוט ה {מ  רודיס ןיא ה ַא ןזַײװַאב (106.) ד-

 מס ץניהעסץ-טסס1:" 90 םוטס 8 0180 תס תהש

 .םוסל ריצח ןתנ א

 לקיטרַא רעטמיטשַאב רעשיאערבעה) 486 2006 "ה

 עשיאערבעה-טינ טימ טצונאב ךױא טֿפָא טרעוו רעכלעוו

 ,(רעטרעוו
 ,אמלעד ןוה לכ 811 96 תנסמסצ ןטלענה לכ --

 ,םינונעתה לכ 811 686 ןנ1688ט1:68 םנגונעגרַאֿפה לכ --

 טויז, 1268? :?הָמ תם! סם! יטמ29! 24 ַאה

 ?יִּתְרִבְּג רַמאֹה הַמ ,?יָנֹודֲא רַמאֹי הַמ
 וטס1// טטמ80 010 ?טגָאזעג ךַײא ךוא בָאה סָאװ ,ַאה --

 ?ךל יתרמא המ ,חתע 1 1611 ץסט?

 םָׁש םתעםס 03 ?םס 16000/ ה (2/ ןע -) . אָה

 ,ה תֹואָה
 ,ןֹוה ס610מ01מ08 5. בָאה

 ,שוברו ןוה לכ 811 06100812:8 םטוג ןוא בָאה --

 ,עַצְבִל הָפיִאְׁש 88עוע89102 2116 89 5. עװטסנובַאה

 ןעוועבַאה = ןעווענובַאה

 ?ס טס- ּוְל היָה 90 2806 (ק.ק. טָאהעג) 6. 6. ןבָאה

 ,דלָי םנ , םעסס טננסג 0
 ;דּלי שיאֹל היה 40 2806 8 0116 דנוק ַא ןבָאה --
 ,דלָי רלי 90 טספ 9 4
 ,קדצה שיאל היה 00 06 1196 טכער ןבָאה --

 טמ80 8006 18 10 40 ?ןוֿפרעד ךוא בָאה סָאװ --
 ?הומ יֵּל שי תלעות וזיא 7
 10 8806 80106- ןצעמוא (ןנעק) וצ םעפע ןבָאה --

 לע המוערת שיאל היה 10108 28891089 8 ץסעפסמ
 ,והער
 {מוא ם88 ם06מ1מ8 90 00 רומ וצ טונ טָאה סָאד --
 ,יל עגונ הזה רבדה ןיא טס1914 6

 ?מסעס 19 181, 48606 18 8 2106 !רוד וטסָאה טָא --

 !אוה ער אל ןינע 1

 0810 10!) 8'48016 104 ץסט}| !וטסָאה ָאד ,ַאנ --

 !ךקלח ךל אה

 ;ול היחיש ץפח 40 468196 90 ם8טס ןבָאה ןלעוו --
 ,רבס 10 2886, 1081תתֹות

 דזת29 400 ץסט 826 ?רימ ןוֿפ ןבָאה ומסליוװ םָאוו --
 ?ינממ שקבח חמ 04 27

 ,(אעַצָבְל ףאְׁש סס 88ץנ/6 8106/ םפגמ ש 4 ןעװעבַאה

 ,לֶעּוש תֶלֹּבְׁש 0848 9. רעבָאה
 6 18 ץעע0ס- רעבָאה רעד םוא (טטײב) טכעמש סע --
 ,םעביו ןמשיו יסטס661-ן);64

 ,לעּוש תֶלֹּבִׁש ׁשֶרָנ 084-ם:ע148 פ. ןץ'ורג-רעבָאה
 יץנרג-רעבָאה == עיצירג-רעבָאה

 .לֶעּוש תֶלֹּבִׁש לֶׁש 01 0918 60/. ןרעבָאה
 ,לעוש תלבש לש שרנ 080-81198 ץורג ענרעכָאה --

 ,רעקוצנטשרעג = רעקוצרעבָאה

 ןגסויס 18 16 זמתמ (106.) ק/ע- עקצַאצ אָהְו אָרְבַנ אָה
 ׁשיִאָה ףיֶנָפְל יִרָה 846 תםסעס 18 186 ך?
 ,(ב תּודֲעָהְו

 ,דָרְּב 1181 (עז ןע -) . לגָאה
 ,דֶרֶּב דֹרי ,דֹרָּב 00 4811 שש. ןעלנָאה
 :בָעָתְנ היָה 00 206 1080880106 0. 2. ןעױדַאה

 ,לֹחָּב 0 108006, 1601 280868 שש ?. ְךז--|
 ,יל ׁשֶפָנ לעג ׁשּוח

 ,ןֹוזָמ ,הָלָּכְלַּכ תסטנינטוגממס9 8. עלווידָאה

 יַד סמסטפימ 006. עידָאה
 ,לוּדִּנ טעס66128) 1?ס811מ8 8. עינַאװעדָאה
 שי 7. ךז --|| ולָּדִנ סס 0ע664, 1081 +. 6. ןעװעדָאה
 .לחָג 900 06 6
 תנפ 621161/6מ רעדנוק ןווק םונ ךוז ןעועדָאה םִיא ַײּב --

 ,םבָאב םדועב םיתמ וינב 619 טמסמ ץסטתע
 ןעױדַאה = ןעדַאה

 זעק ,טּוטְרַמְס עֵת 8 180009/ (ק2/ ס --) 5. רעדָאה

 ,(ףסכ לש) תֹורָטְׁש ע8ס1-ענסמסי ( /7,)
 .םיִרָוְגִל טֹרֶמ 60 1849סע ש. 6. ןרעדָאה
 לענג רֵרֹעְמ 0182ט8018) תפטפססט8 00/ עקלַאה

 ,לָאנְמ ,רֶעֹכמ גם, 6113 :ׁשַמָנ

 ,08021/ שיכעשט ןיא .שיואלפ םױא טעז ןעוועבַאה (א

 איבנ אה :לטרעוו עשידומלת סָאד ףיוא עידָאראפ (ב ,ןפאכ
 ,בתכ רעד זיא ָאד ןוא ןיושראפ יד זיא ָאד -- אקסיד אהו



 עידוװַאד

 זמ1:19066, סע0666, זגסק (2/ פ --)  עידיװַאה

 .ףּוטְּפַסֲא ,ןֹומָה
 ם1110800, םסֿפלטעס} 2080- (1/ ס--) 5. עַנװַאה

 ,הָעּונְּת סג186102 |
 ,(א -ןֹוצָר הֹׂשָע 90 1086 0 6. ןרוװַאה

 6 18 8816 40 ץ16886 ןרוװַאה טונ םוא ןעק עמ --

 : ,ןוצר ועיבשהל השק

 40 06 טטפצ 26 80860ת06 208016 ש 4 ןעװַאה
 ,דֹאְמ קּוטֶע הֹיָה ,הֵּבְרַה עַגָי

 ,(קסעג הָּבַר הָעיִנְי טג891188, 2080128 8. שינעוַאה
 ,הָחיִבְנ טפנ טנמ (2/. ס -) 5. עקוװַאה !

 ,ַחֹבָנ סס םפ::ע 6. 4 ןעקװַאה

 .הָחיִבְנ טפנ1מי 8. יײרעקװַאה
 =מ6 ץטגס 0186 גת 215 220,  דְּב ֹוחֹואָה

 ,(ב דָיב הָזיִהָא 88ע1מ6/
 4110141מ6: הליפת עטסעב וד זוא דיב וחואה (2006.) דד
 זת 16 8268 980 0686 01 קניפק 18," ע08808-

 רבד שיש ימ 8104 18 2106 ץס01מ/8 01 106 }8ש
 .וילֲע תוכוה ול ודיב

 ,תָבָנְרַא הנס (2/ | -) 8. וָאה

 ,תָבָנְרַא לֶׁש 01 תפניס 66/. שיזָאה
 וו 1826!תט+ םונ רעשוזָאה ==

 ,טק זונס זו 1189016 (ע/. םִונ -) םונ|לזַאה
 ,תֶבָנְרַא לֶׁש 01 םפניס 66. ןזָאה

 ,וול 826!ת04 לסונ ןזָאה --
 ,םונלזַאה = םונ-ןזָאה ,סונדזָאה
 ,(ג הָּמֶצִח ,תּוּוַע 1חמץט06206, 1ת8016206 5 עזָאה
 ,תּווַע ּלָׁש ןזממט062+, 1801683 00/. גידעזָאה

 .הָפּוצֲח זחץט6סת9 טטסזמגמ (1/. פ -) 5. עצונעזָאה
 ,ףּוצְח ונמקט0סמ+ זמפמ (2/. סע -) +. קינעזָאה
 ,הָיְנַמְכַא ,ןֹולָמ 0061 (ע/. | =) 8 לעטָאה

 0 69:ג טע (טשנ9ג קעט886006) ש 6. ןעטַאה
 יֵמ םֹתָמ זמהמס 8 1086 סת 8ט2זמע}צ 8046
 ,ץֹּבּב ְךֶרָד םיִׂש ,(םירצנב) הָצִב

 1880ומס-טפש/ 1880?-6087} (2/ ס=) 4. עקטַאה

 ,םיִרָצְנִּב יּוׂשָע הָצִּבַּב ּדֶרֶּד
 ,םָרָק ,וָנ 110016 2001 (ן. סע --).קישטַאה
 .ןעקצָאה = ןעקשטָאה

 ;הָלְנֲעָה םֹורְז וגווע 8846 (1ז. ם--) 5. עילבָאלָאה
 (םיפקשמ לשנ ַעֹורְז טסיט (04 800020168)

 ,ןלעטשנרירֿפוצ ,ןעזדָאנָאד ,110116168 שטייד = ןריווַאה (א
 ,הליפת א ןוֿפ רעטרעװ עטשרע יד ןעניז דיב זחואה (ב
 ךילטנייועג טרעװ עזָאה (ג .הנשה-שאו טגָאז עמ סָאװ
 ךיז טקיש סע .הזעה ןביושעג ןוא שיאערבעה ראֿפ ןעמונעגנָא
 עשיאערבעה עיינ א ןםאשעג ןבָאה לָאז קלָאֿפ סָאד וא ;טינ
 ,תוזע עמרָאֿפ עטלא יד טאהעג ךיז -אֿפ טָאה סע ןעוו עמרָאֿפ
 ןוֿפ -- ןכארפש עשינאמָאר יד ןוֿפ רשפא טמוק טשראוו סָאד
 ,ךיז ןגעוורעד ,80581 שילאסנאווארפ רעדא 0567 שיזיײצנארֿפ

 ןולַאה -- 481 --

 60 3811 0 816 טמ461/ םעילגָאלָאה וד ןוא ןלאֿפ =
 90 60118080, :ואשמ תחת לפנ 0268 טט;0סת
 ,וחכ לשכ ,ויתחת לפנ 6848 600
 ,ץרפתה 40 0108: 10086 םעילבָאלָאה וד ןוֿפ םױרַא --
 | ,לוע קרפ

 ,םיִעָרְק ׁשּובָּפ ע882צמט18ת (2/ ס--) 8. עגירדָאלָאה
 ,עגנרדָאלָאה == עלורדָאלָאה
 ,עקשטווָאלָאה = עינווָאלָאה
 .ףּוסְּפַמֲא 180016 5 עטָאלָאה
 ,שנדנעלָאה = עקסדנַאלָאה
 ,הָמּוהְמ ,ןֹואָׁש תס186, טמעסםי 8. סַאלַאה

 דשגסניס 11161:6 םַאלַאה ןוא טרָאד ותולד ואוו (קניס.) .ד-
 תוינעה רשאב 18 ץסטסעפ} 1806 18 טקמעס8ע
 ,המוחמ םש

 ,םר לֹוקְּב 1061 81008 46/. ענסָאלָאה
 ,פֹוקְּב לֶּלֵי 00 1106 100017 ש. ןעסָאלָאה
 ץסס} 646008 1284 (00 סע-) 8 קונופָאלָאה

 ,םיִעָרְק ׁשּובָל ויָנֲע גמוט11מ
 ,יָצֲח וג81+ 66/. בלַאה

 | ,הלילה יצח 101621916 טכַאנ עבלַאה --
 יצה 1181 886 1606106 (0/002'0) םנווא בלַאה --
 יצה 1811 ןץ880 ואס לרד בלַאה ;הנושארה העשה
 ,תישילשה העשה

 ,יָא-יִצֲח טסמנתפט18 (2/ ןע -) לזנוא-בלַאה

 יולָצ ֹוניֵאָׁש ,אָנ ./46  098006:-11811  ןטָארבעג-בלַאה
 ,וּכְרֶצ לָּכ

 .ׁשָמ ֹויִצָהֶׁש 11814-8116 06 ןרַײז-בלַאה
 טניס94 03 86::009 זייקס טיורב ענעדײז-בלַאה (14.) --

 םנ ןגד החמק לש םחל 101466 רט198 2001660 110טע
 ,חפונמ חמק םע ברועמ

 ,שֶרֹחַה יִצֲח 10:4816 09 106 עגסתוג +. שדֹוח-בלַאה
 ,ׁשֶדֹהַה יִצֲהַל 86נ11ע102121/ 00/- גודשדֹוח-בלַאה

 ,םיִמָי םֶיַעֹובְׁשִל
 ןט81?-עמססמ, ס16- (עז תֹונָבְל -) = הנָבְלעבלַאה

 8 010- :הָנָבְל יִצֲח ן181:02020818 ;הָנְבְּלַה יִצֲח 66
 ,הָנְבְלַה יִּצֲח תיִנְבַתְּכ עַבֹוּכ 80600-888066 ס8ק

 0תעס 69 4013 (2 8830 01 8. ףלעוװצ-רעבלַאה

 ,(קחשמ ןימ) יִצָהְו רָׂשָע דַחַא |48082:6)
 מסנמוצקמס16 (060056) (4/ ןע-) 8 לגוק-בלַאה

 .רּוּדַּכַה יִצֲח
 ,לגוק-בלַאה = (עז.| =) 5. לױק-בלַאה
 ,(ידוהה לוגנרתה לש? רּוקְרק םיסממ}נמעא רעדלָאה

 ,(אֹרקְרִה 90 400016 44 4 ןרעדלָאה
 ,ףָּמִל ,קֵּבַח 90 100610, 080088 9. 6. ןעבולָאה
 080מ0946 108068 80011660 יש198 8. 27. סעצבולָאה
 ןֵהֹדְּב םיִאָלְמִמ בּורְכ יַּלַע מג11166 סג: סםסקַק60 4
 ,םיִאילְמ ,ץּוצָק רָׂשָבְב ֹוא

 .ןולַא = ןולַאה

 ,820440618 ׁשטייד == ןרעדלאה (א



 זלָאה

 ,ןֹורָנ 1מ1ס83 ּ!ראָּוַצ 008 (ע/ רעזלעה) . זלַאה

 ,טדַמְשעג .ז ,זלַאה רעטרמשעג --

 ףרח 90 880111106 0068611 ןזלַאה םעד ןקערמש --
 ,תומל ושפנ
 עבש 40 81/1619, 80106 ולַאה ןוֿפ ןצטמוא ןכורק --
 ,ידמ רתוי

 יחֵקָרְּפַמ .ףֶרע םּבקס 0? 980 8604 8 ןקַא -ןוא-זלַאה

 {0 ?טנעמ 8 ץס;8סת ןקַאנ"ןואדזלַאה םענווא ןבעג --
 ,ותיבמ שיא שרג סוג

 .קָנֲע ם001-1806 (רעדנעב -) 4, דנַאב||-זלַאה

 בַאְּכ ץפומ ֹות 186 תססע (2/ |--) . גיטַיײװזלַאה
 .ןֹורָנַּב בַאּכ עפומ ות 186 101080 ;ראָּוַצַּב

 ת601-0109מ, 4601-316 (עז. רעכיט .-) 8. ךוט|זלַאה
 ,דָנָא וראָוַצִה תַחַּפְטִמ

 ,ךומולַאה = לכיטזלַאה
 40 ש. זיפ. ךיז - |:קֵּבַה 60 סנ01806 . 6. ןולַאה

 .ֹוהֵעֵר תֶא ׁשיִא קַּבַה סתגטנ:806 6860 0606

 ,ךוטזלַאה = קוטשזלַאה
 !רֹמֲע 819, 8לסק! 60. טלַאה
 ,בֹהָא 90 106, 116, 06 106 0? +.6. ןבָאה טלָאה
 ;םֹפָּת ,וחָא 0 2010 (2. . ןטלַאהעג) ש. 4. ןטלַאה

 90 010, ס0012גמ :קָזֲחַה 80 1600, זמםותלפות

 טס ססמ- :(קח) רֹמָׁש 90 1666, ס86146 ;(ילכ) ליִבָה
 ,(השרד יסואנ) ׁשֹרְּד ,םֹאָנ 90 4ס0שסע !בֵׂשָח 8140ע
 ?ס 06 86 8 1806 !דֹמֲע 90 1819 8לסק ש. 4.
 ,רבָס 90 ןמפומ!פומ 06 0? סץומוסמ ;םֹוקָמְב הֹיָה
 00 8016 ש. ז- ךֹז --||:םִיַמְתִה 90 1889 :ֹוּתְעַד היָה
 ,םִיַקְתִה 40 1880 וקַבְּדַה סס 80008 !דִּב קִזֲהַה 0

 00 6600:0 :ֹומְצַע תֶא בֵׁשָח 60 6028146 17

 .גהֵנְתַה 0686, 6086

 00 8806 8 ץסע8סת טנעה וד ןוא ןצעמוא ןטלַאה --

 ,שיאב לשמ ,ותושרב שיא קזחה ֹות 0מס'8 ץסלטסע
 אצומ רמש 40 2660 8'020 דעס0'1 טרָאװ ןטלַאה --

 ,ותחמבה םיק ,ויפ
 ,רבז 90 101061000:י ּפָאק ןטלַאד --
 ו60 4660 סזי סטפסעשס +גס 8808 תבש ןטלַאה --

 ,תבשה תא רמש
 ?00ס ן{;סס0 8 12/08 8601/60 דוסב סעפע ןטלַאה --
 ,רבד םלעה ,דוטב רבד קזחה
 00 80 ןמ 107 תם 648101081102 ןעמַאוקע ןטלַאה --

 ,ןחבמה לע דמע

 םיש 40 1600 008 זמסט+מ 8206 ליומ ןטלַאה --
 ,שרחה ,ויפ לע ודי
 ,תיבב בשי ,ןכש 00 1064:6 עיצנַאטמ ןטלַאה --

 {ס 8900 80 80106 1299 הבש ץעגרע ןטלַאה --

 ,תבשה רחא דע םוקמב ראשחה 10 186 8468

 ,םחלה ,םחל 90 רטגי 1081:6  טט8 המהלמ ןטלַאה --
 ,דבכ 40 םסמסז ןטלַאה ךנלרע --

 00 1246 2 ץסעֿפסמ םרָאװ ןַײז שב ןצעמוא ןטלַאה --

 לעטלַאה -- 180 --

 לע דמע ,ותחטבה םיקל שיאמ שרד 20 28 ט06
 ,שיא תחטבה
 ;דוע ארק 90 06 83111 ע680ומ9 ןענעוול ןוא ןטלַאה --

 ,האירקב קוסע היה 90 06 6288064 ן{ת 16864ו29

 80 יט820 ע888806 826 ץסט/? ?רוא טלַאה ואוו --

 ?ארוק התא (רפפב) םוקמ הזיאב

 חנרדמל עיגה 90 06 184 804820664 טַײװ ןטלַאה --

 ,החובנ
 ?ובצמ ךיא תםסוש 18 167 ?םוא םומ םע טלַאה וו --

 וא89 18 106 1490 01 סצ- ?םרוק רעד טלַאה וו --
 ?ףסכה רעש חמ 7
 00 טס 6?608םט81|ש 16- ןענעוװל ןווא ןוא ןטלַאה --

 ,קטפה ילב ארק 8418

 40 06 03 186 סץותוסמ ארבמ רעד ןוא ןטלַאה --
 ,ותעד היה ,בשה ,רבס
 40 00 6082866 ות 80106- םעפע ַײב ןטלַאה --
 ,רבדב קוסע היה 124

 {ס 06 סמ 606 קס109 0/' ןברַאטש םַײב ןטלַאה --
 ,תומל בורק היה טס106 03 6081
 10 ?מומצ ;"ב ןמאה 90 0611606 12 ..,. ...ןוֿפ ןטלַאה --

 ...ןוֿפ ןטלַאה םונ :ריקוה ,דבכ ,בשח עושוגוש 01 ,.,
 {ס0 9ם1מ/ ;:"ב ןמאה אל 2049 90 2611696 1זת ..,

 40 4176 0964 !ךרע ןטקל בשח 110616 01..,

 ,"מ שאוה
 40 8106 יאןפת 8 םתסע- ןצעמוא (רַאֿפ) טומ ןטלַאה --
 ,שיא דצ לע דמע 80
 ;-* בשח 410 60281461, 9101: ,,,רַאֿפ ןטלַאה --

 ?0 000814061 8 ץסע808 ןגולק ַא רַאֿפ ןצעמוא ןטלַאה

 ,םכחל שיא בשח דט6

 ?םנ8 יאג11 םס 1880 ןטלַאה טינ גנַאל ךוז טעוו סָאד --

 ,םימי ךראל םיקתי אֹל הז 102
 מס 0109868 רעס81 0611 ךיז ןטלַאה םידנב וד --

 ,םילב םניא םידגבה
 םופ 60114/60 רעדנוק ןווק םונ ךוז ןטלַאה םוא שב --

 ,םתודליב םדיעב םיתמ וינב 416 טטגסת ץסטמ}

 60 06 8016 90 81806 םיפ וד ףױא ךוז ןטלַאה --
 ,וילגר לע דמעל לבי

 ןטלַאה ;-ב קוחה 60 8010 10 ..., ,..ײב ךוז ןטלַאה --

 ,הוב קוחח 90 84104 40 16 צברעד ךיוז

 60 4660 10 126 ץס126 ךַאז רעד ַײב ךיז ןטלַאה --
 .ןינעה ןמ (הטנ אלנ רוס אֹל
 60 ס0ת8ט19 80006 8 ..,.טומ הצט ןַא ךוז ןטלַאה --

 ,ץעֶוה ?םומע רטנ9ם..., 1048246 6008861 יא13 .,

 ,..םִע רום קתמה
 60 םס8/ 986 0066 ערוד רעד םומ ךוז ןטלַאה --

 ,'א לבמה אשנ
 .םַעָה דַי ע61101661 (;1. ס -) 8. רעטלַאה

 ךיז טלאה 'ךיז טלאה -- הדועס רעד וצ הפוח רעד ןוֿפי (א

 .(לטיעווסקלאֿפ) 'עדוד רעד טימ



 ׁשִולָאה

 יִנָע קססש 60311) ע809דמט1//מ (2/. /-) 5. שולָאה
 ,םיִעָרְק ׁשּובָל

 | ק01109) 81ג811 2811 0? (26 ס-) 8 עקשיולַאה
 ,קֶצָּב לֶׁש רּוּדַּכ 60ט8מ

 רוצעמ) תֶבָּכִעְּמַה דַתָי ןטע81:6, 8416 (עז. ס -) 8 עמלַאה
 ,(הלגע ינפואל

 ,(הלנע ינסואפ דַחָיְּב בֵּכַע 90 8100 6 6. ןעװעמלַאה
 ?טעמט15/ פטענמס1 ?טנ- (27 ס -) 8. עדרובעלאה

 ,הָמּוהְמ סטע6ס066
 ,יָדְנַלֹוה םגוסמ 66/. שודנעלָאה

 יִדנלֹוה ׁשיִא ססט?ס1גנמה (27. =-) 8 רעדנעלָאה
 הָׁשֶא 1090 טטסנג2מ (2/ 0 -) 8 עקרעדנעלָאה

 ,תיִּדְנַלֹוה הָרָּפ קט9סמ ססיש ;תיִּדְנַּכֹוה
 קוסס8 (עז רעצלעה) :(הקסהל) םיִצֵע דטס06 8: ץלָאה

 .ץֵע לּוּב 04 טסס4
 הברה זת 8089 ןנ1סוצ) 881016 (/54.) ץלָאה יו --
 םעלק :ברל ףסכ זמסמסצ 881016 ץילָאה ווו טלעג ? דאמ
 ,תובר תומולהמ םמםמצ 210308 ץלָאה וו

 במֹוח טטס08-0ט906ע (עז. ס- ,=) 5. רעקעה-ץלָאה
 ,םיִצֵע

 ,תֶרֹמנ 8ג0-889 8. ן'כענעז-ץלָאה
 ,רֵּסַנְמ םפוטעסע (20 ס0- ,.-) 5 רעגעז-ץלָאה
 .(ץע תנוכתמ וב שישנ יִצֵע דטס067 66/. גוצלָאה
 דטס00-8ע1ס, 0180- (7. ךעל -) 8. עלןעפע-ץילָאה

 ,יִרֲעַי ַחּוּפַּת עד

 ,ןרעצלוה = ןרעצלָאה

 ,קֵצּב לָׁש רּוּדַּכ 2811 09 4008 (2/. פ -) 5 עקלַאה
 וא לֶוְרִּב תֶׁשֹרֲח תיֵּב 1080 (20 ס-) 5 עינרַאמַאה

 ;תֶׁשֹחְנ
 ,דָלֹח ןיִמ 118148901 (2/. ךע --) 5. לרעטסמַאה
 הטש הּיִטַפֹוא יֵמֹוה ןגסמ6080מ7 8. עיטַאפָאעמָאה

 ,(האופרב תדחוימ

 ,בֵּכַש ,רֹצֲע 90 0601, 680/8ג0 2 6. ןעװעמַאה
 ,זא דֵבָּכ ןגס8חק !םֶׁשָנִמ ,םַּג ס|טגזמפ} 00/- ענטעמַאה
 ,םָנְרֹוק ,תֶבּקִמ ,שיִּטַּפ םפנמזמסז (27. { =) 5: רעמַאה
 הַּכַה 90 8וושס טסופג 8 מפנמתגסע שש.  ןרעמַאה

 ,הָּכַה ,ׁשיִַּפְב
 ,קֵּבַאְתִה 90 רטעפמ410, 8100:0806 04 7. ךיז ןרעפמַאה

 ,(ב ביִר .ַחְּכְַתִה
 ,ביִר ,ַחּוּכו טט:8281109 81901080100 8. שינרעּפמַאה
 ,לוננְרַּת ססס1:} עעסס81סע (עז. רענעה ,ןע -) 4. ןָאה

 רעייז ,08:02מת7 שילױפ ןוֿפ רשפא זיא ענטעמַאה (א
 רשפא רעדָא ;(גנוי רעטנוזעג רעסיורג ַא ,82108 ןוֿפ) םיורג
 טראוו ןשיכעשט ןגידנעגנילקכיילג םעד טימ תוכייש א סע טָאה
 טשטייטענסױא ןעק סאוו וךילרעפרעק ,לעירעטאמ ,4001ח93
 רעבארג א :שיכעשט ןיא 02102/) -?גידמשוגמ ,בארג :ןרעוו
 "ייצנארֿפ טימ תוכיש א רשמא טאה ךיז ןרעפמַאה (ב .(גנוי
 ,ןייז רבוג ךרוד סעפע ןוֿפ תיבה-לעג ןרעוו !02108107'5 שיז

 טנַאה =- 189 --

 ,הפרש 3116 ןָאה רעטיור ַא (170.) --
 40 זס8019 ות 2010104 ןָאה ַא ךוז ןוָאלטױא (46.) --
 ,םפאל היה

 .עווָארענָאה ,רענָאה = עוָארָאנָאה ,,רָאנָאה
 ,רֶכָׂש סוגסנפניוטנמ, 8020ע2:צ? 100 8. רַארָאנָאה

 ,תֶרֹּכְשַמ

 .הָּבִּב 4011, קטקעפפ (ק? פ -) 5. עױדנַאה
 ,תָלֹכְרַמ ,רֶחֶטֶמ ססנומעגס1יס0, 1866 6. לדנַאה
 ססדמזמסני0181 0086, סט- (2/ ןע --) 8. גנולדנַאה

 6666, 804/08 :רֶחְמֶמ תיֵּב 8!תס8 080801189
 .הֶלֲעֶּפ ,הֶׂשֲעַמ

 ,רֶחְמֶמְּב קָע 60 0:846, 400 ט0ט810088 0. 2. ןעלדנַאה
 ש ז ך -ונֲחַנְתִה ,לעֶּפ 90 209 060806 ּורֹחָּמ
 ,הָלֵאְׁשִל היָה 60 06 8 ףט080/02 06 108000ע
 16 וצ 8 ףט080100 07 םלעג ןגעװ ךיז טלדנַאה םע --
 ,איה ףסכ תלאש 108006/ 03 1402ס9צ

 רַׂש 10101800/ 01 0010100106 8. רעטסיונומ-לדנַאה
 שר .ד 8 } ,רֶחְסִּמַה

 זענתו8לעק 07 0010116006 8. םוירעטסונומ-לדנַאה
 .רֶחֶסֶּמַה רַׂש תּודיִקְּפ

 ,רַחֹוס 106160829 (27. טַײל -) 5 ןַאמ םלדנַאה
 ,רֶחֶסִמ ,קָסֵע ט810688 4. טֿפַאשלדנַאה
 ןג8ת6 :ַעֹורְו ודָי 1800, 84 (//. טנעה -) פ טנַאה

 םיִקָחַׂשְּמַהַמ דֶחֶא ;(םיפלקב קחשמ לש) רֹוּת (06 60005)
 ,לעוּפ 1186, רטסני/:זמפת (.47.) ? (םיפלקכ)
 8? 1106, 1684צ7 89 0ת8'6 2826 טנַאה רעד וצ --
 | ,שיא ינפל ןכֹומ
 ףךולה 90 80 1826 זת 2800 טנַאה ןוא טנַאה ןווג --
 ,תחא הצעב היח (60.) :םידי יבולש
 ,תחא די השע 90 60206160 טנַאה ןויא (ךנו) ןכַאמ --
 טס 818021880} 06- טנַאה רעד רעטנוא ןכַאמקעװַא --
 ,"ב לקח ,ךרע ןטקחה 6
 ,חתע תעל 84 ץ68009 טנַאה רעד רַאֿפ --
 אצמ 40 1066 8 1686 8910 טנַאה רעד ןוֿפ ןווג --
 ,(הרוחסמ) םיבר םינוק
 40 80226 208068 רטנומ טנַאה וד ןצעמוא ןקורד --
 ,והער ףכ עקת 2 קסעפסמ
 סס ט6 טת8016 40 טנַאה רעד ןוא ךוז ןבָאה טונ --
 ,וחורב לשמל לכי אֹל 6001:01 1
 40 1086 8'00 ץ8- ןצרַאה ןוֿפ טנַאה וד ןעמענקעװַא --
 ,(א שאיתה 40 468081 ;ולבמ חמ לשכ 6
 0 040100106 ןצרַאה ןוֿפ טנַאה וד ןעמענּפָארַא --
 ,ובל ישק לע רבנתה 8'040 08
 {ס רעסַאװ טלַאק ןוא םנַאה ןווק (ןָאמנַײרַא ןָאט טונ --
 ,ונמז לטב 1616 2087 8'026 6
 {0 ןולס 1זיסזמ 1184 10 ליומ ןוא טנַאה ןוֿפ ןבעל --
 ,םוצמצב (סנרפתה) היח עמסט?ע
 סג6 8006 עטװװצ וד טשַאװ טנַאה ןווא 2004 ד

 ,ןצישֿפיל ייב ןעגנוטיידאב יד ןיא (א



 עבַאטנַאה
 יי
5 

 (טעװ 00861068 8000מ61, טס0ץ16 820016 2610
 ,רוזעי ויחא תא שיא 026 8009מ6/

 8 6807 2800, 8 100- טנַאה (עטכצל) עגנורג ַא --

 ,הבאלמל הלק די ןק 64
 ,הבידנ דיב 1106148117 טנַאה רעפוֿפ ַא טומ --
 ,ןצמק חיה 90 06 861מ8י/ טנַאה עטכַאמרַאֿפ ַא ןבָאה --

 ,יליב היה
 ,בל בידנ היה 90 טס 1106181 טנַאה ענעֿפָא ןַא ןבָאה --
 00 06 8 ץס8'1802 טנַאה עטכער סנצעמוא ןַײז --

 שיאל ישאר רזוע היח 1126 2806 07 18000?טעג
 ,ויקסע לכב
 שרפ 40 ששנומע 0תס'8 28208 טנעה וד ןכעדב --

 ,וידיב
 ?ס ססנמזמ8ת4 , 8176 01- טנעה וד ךוז ןרוֿפעצ --

 ,טלש ,הוצ ,דקפ 8

 00 0828006 28208 טנעה ערעדנַא ןוא ןווגרעבנא --

 ,רחא שיא תושרל רֹבע
 ,ןטלַאה .ז ,טנעה וד ןוא ןצעמוא ןטלַאה --

 00 102616 2 ץקס/80ת טנעה וד ףיוא ןצעמוא ןגָארט --

 ריקוה 40 1021 זמטסמ 0? 2 ץקס180מ !שיא קֹוַפ
 ' ,שיא
 {0 סטגע9ס 28 רטנומ 8 טנעה וד טומ וװ ןעמענּפָא --

 .(הלחמל הפורתמ) םידיב העיגנב ומכ אפר 9006

 תסס 40 מסוס 8 םוֿפ ןוא טנעה ענַײז ןוֿפ ןטווו םונ --

 אֹל גיט ??סנמ 8 11800880} 06 טסנצ 8974
 ,רעב היה ,ולאמשל ונימי ןיב עדי
 ילב טטנ9םסט9 8686 םוֿפ ןָא ןוא םנעה ןָא (40.) --

 ,(הכאלמ) ןורשכ ילב יש1סמסוט8 81:111 ;(ןינע) םעמ

 00 ט6 81011ג} 8? רטס116 טנעה ענרעדלוג ןבָאה --

 ,הכאלמל רשכומ היה 06 8586
 יא היה 90 06 טממתתסצ טנעה ענעמוול ןבָאה --
 ,הכאלמל רשכומ
 00 06 11006-10801660,} 26 טנעה עגנַאל ןבָאה --
 ,בננל חמונ חיח ינססמ 90 8681

 .עבַאטנַא = עבַאטנַאה

 |-) 4. טסעברַא-טנַאה

 ,דָו .תָכאָלְמ
 ףֶסָּכ ,הָמיִרְק יַמְּד 08108-006} 4. טלעגטנַאה

 ,ןֹובָרָע
 ,םיִרי תַממַּה ט8סנתש 0+ 228008 4 ַײרעכַאמטנַאה

 2 .םִיַדָי ףּונָפִנ

 ,דָי לָׁש םִיַחַר 1180410111 (27. } --). לימטנַאה
 תוהתט21 ששסנא (ע?. תֹוכאֹלְמ --} ;. הֹכאָלְמזטנַאה

 ,תּונָמּוא ,הָכאָלְמ 118,46, 11806101839 }דִי תֶכאָלְמ

 ,תָבָּנַמ יתיִטְנְלַא ססשטס} (עז. רע -) 5. ךעטנַאה

 1876+ (0/ 6 800600049) (?0/ |{-) 9. סַאֿפטנאה

 ,רֹויִּב

 ,יָדְדצ רֶדָח 8166-:ססזמ (ע?. ךע -) +. לביטשטנַאה
 ,עקרעשטנַאה = עקרעטשטנאה

 ו

 7 זתתמט2! רטסעע

 ןפָארט עשינַאמֿפָאה -- 184 --

 80/ו0000 0+ ו8ת88 (2ת |-) + קַאלשטנַאה
 .ףָּכ תַעיִקְּת

 תיִטְנְלַא 618-0109 (20 ס-) . עקירעשטנַאה
 ,םיִלָּכ בּונָנְל

 ם80070/10ת08 2806 (2/ {-) פ. טֿפירשטנַאה
 ,דִי-בֶתְּכ

 ,שֵבְּד םסתסצ 8. גונָאה
 גינָאה ןוא ןוא גוסע ןוא טצופעגסיוא --
 ,ּוׁשּובָלְּב רּודָה 4891

 ; יקֹתָמ ,ׁשֵבְדִּכ קתָמ םסמסצס0, 810666 60. גודנִינָאה

 11906 ט8) 09 6008 (/ ךֶע -) =. לגַױט-נונָאה
 .ׁשֶבֶדְּב ןֶגְמֶמ קֵצְּב לֶׁש ןְמק רֹוּדַּכ 1:166 גמ תסמסצ
 גסמסץ-08060, םומתסע- (2/ |=) 84 ךעקעל-גונָאה

 .ןָשְבֶד יׁשְבְר-תַּנֲע סט;
 .ךעקעל-גונָאה = (ץז. ס -) 5. ןכוק-גינָאה
 ,ׁשֶבָדְּב רֶׂשָּב מס 6:68860 1ת 20מסצ 8. שַיולֿפ-גינָאה

 "תַנֲע 8נמ811 מסמסצ-0886 (ע7. ךע -) לכיק-גונָאה

 ,הָּנִטֲה ׁשֵבָּד
 יעשמענָא = עשטענָאה

 ;רדֹובָּכ ׁשֶנָו 80886 04 םסמסע !דֹובָּכ גסמס+ + רענָאה

 ,רֹובָּכַה תַבֲהַא צממ1910ת

 40 01160 8 ץס6ע80ת רענָאה םעד ןצעמוא ןרור --
 ,שיא דובכב ענפ

 804810106, ודָּבְכִנ 204018216 00/ עֹװָארענָאה
 ,דֹובָּכ בֲהֹוא תזממוזנסטפ :יִנָׁשְנַר טסטסמצ

 םצם- ?יִנְׁשְנַר 808819106} 90טסמצ 60/. עטַאװערענָאה

 ,רֹובָּכ בֵהֹוא ס1010ט8
 ,הָאָנְׂש 8666 . סָאה
 ןֹוזָּפִח ,תּוריִהְמ 48846 5. טסַאה
 .רָהֶמָנ 8880 04/. גושסַאה
 2 10ת8 6 זי ךז ןעיטסָאה

 ,בָר ןֶמֶז ַחֵרָאְתִה 616

 ,דּוּדַח יִקָקֹע ,ץֹוק 8עוצצ ?םסנימ ( ס -) 5. עיצטסָאה
 ;הָרֶמֶא ,תֹואְל ןֶּמִס רט89ס-ועס1:4 (2/. ם --) +. עלסַאה

 .רֶׁשֲֵק ססמפץנניפסש
 .אֹנָׂש 90 2806 6. 6 ןסַאה
 ,ןֹודָא זמפפלס (2/. סע -) 4. רַאדָאפסָאה
 גס8ץ198/ (ק/ רעלעט -- ,ןלַאט -) 5. לָאט|ופסָאה

 ,םיִלֹוח-תיֵּב

 8 180109 108011066 (2/ ךעל -) 5 על|עאֵה
 םָע םּול ששג0מ 906 16096/ ה (0:0:066 ,ץטנ" 417 21018)

 ,(תוקוניתל עימק) ה תֹוא

 !דוקר םסק! 404 ֿפָאה

 ,קָזֹח 80:6מ89מ ;תּוׁשְּמַמ 8ג0802006 4 !טֿפַאה
 .הָמְקַר סנמטנס10סעש 8. ?טֿפַאה
 ,חּוׁשָּמַמ ֹוּב ׁשֵּיִׁש 8 080821183 40. גוטֿפַאה

 ,ּבֹרָע היָה ,בֹרָש 90 0000146 860טנ197 0 2. ןטֿפַאה

 .יָאְרָחַא היָה
 !הֶָׁשיִמֲע 840081 18ת-םס! 40/ יׂשטפַאה
 .ןפָארמצרַאה = ןפָארט עשיונַאמֿפָאה

61:68800 616- 

 00 06 סמ 2 טופוס



 ןֿפַאה

 ,לֶמָנ ,ףח םפג:מסנ, ץסניפ (עז. פ --) פ ןֿפַאה
 ,תּוׁשּכ םסמ, םסמפ +. ןֿפָאה

 ,הָּפַצ ,לֶחָי ,הֵּכַח ,הּו 0 סקס 6. 4. ןֿפָאה
 0818118ז00ת9 07 1גס ץס19 (0600-) 5. טַײצ-ןֿפַאה

 ,ףֹה לֶכְל םָּיַה ףָמָׁש עיני ֹוּבׁש ןֶמֶזִה בּוׁשְח
 ,תָלֶחֹוּת ,הָוְקִּת וגסקס (עז. ןע -) . גנונעֿפָאה
 ןגה8פש, !הֶאֵּנ םעסט6, תפטפמוש 06/} גודרעֿפָאה
 1146, 8. טַײק -- ||;םעֶכְל ַחֹנ ,הָמֵח ריִהְמ עק6
 ,הָוֲאַנ ,תּואָּנ 1: 8

 ,מצק = ,גנדרעֿפָאה = טַײק - ,גורעֿפָאה
 ,ושטּפַאה = !צפַאה

 ,לֹודְמ 68מ06 (2/. פ -) . עקּפָאה

 !דֹוקְר םסק ! 406. ן'ָאה
 גָּלַדְמ ןטנמקסע; םסקמס+ (40 ס-) 8 עקלעצָאה

 יֵּפַקְמ
 .(אריִע םֵׁש 1109ס106ש קניא. ץ'ָאלפעצָאה

 טס 6181088 1101 ץָאלפעצָאה ןוא ןכנרקרַאֿפ (/44.) --
 .ןינעה ןמ הטנ 46 םטס96

 8081008 !דּוקִר ןטממק, םסמ (ק0 ס--) 5 עקצָאה
 ,דּונְדִנ

 עס 81181:6 6. 4.||?דֹקָר 0 ןטצמק, םסק ש. ןעקצָאה
 ,דֹקָר 90 ןטנמק ש =?  ךַיז = || :ַעֵנֲעַנ ,דֵגְדִנ

 ,םֹּדרַמ ,ןָוְרִנ 886 (2/. קעה) + 'קַאה
 טקנוג 224: 880 288- קַאפ ןוא קַאה טומ (44) =

 ,(ב ולימרתו ולקמב ,ול רשא לכו אוה 6

 ְךּוּתִה סט6 ;הָאָּכַח 0004, 0100 8 ?קַאה
 חאכה 8 1:400/ סת 986 ןוש עדרָאמ ןוא קַאה ַא --

 ,עֹולח לע
 ,הָּכַה 1180-םסס1צ ;םֶרָק וו םססצ (2/ |-) 8. קָאה

 ג םִיַניֵע תַזיִחֲא ןט988!סזש 8. םֹוקָאפ-סוקָאה

 00 ןט89810} ם18} 111048 םוקָאּפ-םוקָאה ןכַאמ --
 ,המַר ,םיניע זחא

 .10089-080ץץקס1,/ סגםסעק- (2/ ס --) +. רעפעמקַאה
 .ץייִמֹוק  ןע19-16

 40 ;(םיצע בֹסְח :רֹוָנ 00 000 סגסק ש 6 4 ןקַאה
 ,םַּפְמַּפ ,רֵּבַּד 0 481 (/34.) !הֵּכַה 1600

 40 4200/ +1016201} 80 926 רומ ןיא ןקַאה --

 ,חלדה לע הקוחב הכה 4004
 10 1066 8 ץס1804 סת 486 עדרָאמ ַא ןקַאה --
 .עֹולה לע שיא חכח ןּפס

 א"מרה ת'וש יד ןיא טנאמרעד טרעוו זעיזעלש ןיא טאטש ַא (א
 .(29 טייז ,אטילו ןילופ איסורב םידוהיח תורוקל ,ץ"כ ןויצ ןבנ
 וארבס ַא אד זיא סע (ג ,011 5208 406 2208 שטייד == (ב

 רעשינייטאל רעד ןוֿפ גנוזײרגרַאֿפ א זיא סוקָאפ-סוקָאה זַא
 ,(ןסוזעי ןוֿפ רעפרעק רעד זיא םאד) 806 654 601205 עלעמראֿפ
 עגילייה סאד גידנבײהֿפױא ןגאז םיחלג עשיליוטאק יד עכלעוו

 עלעמראֿפ יד ןבאה עכלעוו ,רעכאמנצנוק ןוא רערעביוצ  ,טיורב
 .טזיירגראֿפ יוזא ןבאה יז ןלאז ,טצונאב

 ןוברָאה -- 188 --

 0 1816 26 180640ז ןַײרַא טלעוו רעד ןוא ןקַאה --
 ,אמלעב םירבד רבד
 ,רקשל הברה 40 1611 תגפמיק 1168 םנגול ןקַאה --

 ,רבדל הברה 00 1814 808 יורק ןוא וװ ןקַאה --
 ,קספה ילב טפמפ

 ,בּוּכִע ,רֹוצֲעַמ ם100 8. עקָאה
 :קירדסיוא ןגידנגלאֿפ םעד ןיא ,עקַאבד עקַאה

 60 60606106 0ת6861/ עקַאב-עקַאה ךוז ןגָאלשרַא -
 ,(א ומצע תא הֹמַר

 ,ןֹודא 1094, 1488009 (21 |-) + רַאה
 ,םיהלא ינדא 426 1206 2060 רַאה רעד טָאג --

 ומפות-8קנומפי !הָרֲעַׂש ,רֶעֵׂש םפו; (2? -) 5. רָאה
 .םַעָמ 80 116016 (/40.) :(ןועשבנ ץיִּפָה (0} 6 10040/)

 40 1084 0ס'8 תםפנע, 26 ךיז ףיוא רָאה וד ןפַײר --

 .שואי ךותמ רמרמתה גמ 468081/

 סתס'8 'םהֹוי 812208 רױפַאק ךוז ןלעמש רָאה וד --
 ,הנרמסת ויתורעש סמ 4
 209 8 ןרעװ טמורקעג טונ רָאה ןווק ךַײא טעוװ םע --

 למי אֹל םמֹוי 01 ץסטע 2080 88811 26 םטע6ש
 ,הצרא ךשאר תרעשמ
 ,דאמ לק שסניק 6887 ךלומ ןוֿפ רָאה ַא יו גנורג --
 0 2 גתנז) 90 8 2818 216460408), רָאה ַא ףיוא --

 ,קזידב 6861! 7

 תספ 8 טטמנו) םס9 ות 1ס 1028/ רָאה ַא טנ --
 ,הרעשה טוחכ ףא אֹל

 תסםנ|ש ;מעמ דוע 2 110016  1016 רָאה ַא ךָאנ --
 ןג6 וט88 ןרָאװעג םעגרהרעד רָאה ַא ךָאנ זוא רע ;טעמכ

 681 0109: 1601166; 116 84 8 םפץעסלז 6
 ,תומה ןיבו וניב היה עגרכ
 00 םתש סע 8 181:6860 רָאה ַא ףיוא ןעגנעה --

 ,הרעשב יולת היה
 ,םיִנּופָא תַנֲע ץ0880-0816 (2/. םע --) 5. קונעװכָארָאה !
 ,לֹונְרַפ ,םָלְנַמ טמֹומ (20 סע -) 8 קונּפַארַאה |

 ,הָׁשֲה 1890, 61210010 ;ףיִרָח 8ם8ק 0 ברַאה !
 יעָר 088 ;רֹומָח

 הלאש 2 41810016 040686104 אישק עברַאה ַא -
 ,הרומח וא השק

 ,ןּונְבַנ ,תָרָמֹומֲח םטנמקי םטמסמ (2/ סע -) 8 ברָאה
 םָע לכֲאְל הֶנֲע 68-0846 (1/. סע -) 8. קונטַאברַאה

 .הָּתַה הָקְׁשַמ
 ןֵּבִג ,חָרָמֹומֲח לַעַּב ןעטמ-0861:66 66). עטַאברָאה
 תטזמק-080/) תטתסמ- (2/ סע --) 8 שטַאברָאה

 .ןֵּבִג סע
 ,שמַאברָאה = (ז. סעי -) 4. לוברָאה
 ,שטַאברָאה = (21. סע --) . ןוברָאה

 -סיוא-םואעליבוי ,'טייצ-םערוטש ַא ןיאי ,שטיװאמַארבַא (א

 -ראֿפ טסלאז וד ידכ עקַאב-עקַאה ךיז טסגאלשרַאֿפ" 131 עבַאג

 ,820.21 688 שיסורניילק ןוֿפ םיוא שעז ,"ןטכַארט ןראפש
 +ןראגפא



 ךילברַאה

 1816 :ףיִרָח תֶצָק עפ?מסע םמהזמ 00/ ךילברַאה

 ייֵד עע6999, 18וש1} 660. || :הָׁשַק תֶצְק 611/1ס1

 .(א םיענ יִד 4837 1688804 היהמ ךולברַאה --

 .ריִצָּבַה תַע ,ריִצָּב 2 סטזגמ, 1211 8 טשבכברַאה

 וס 0626, +.ז- ךײ|:ףֹּפְּכ 0 2664 ש. 6. ןעברָאה

 ,ֹוּבַּנ ףֹפָּכ ,ַחֹׁשֵח 800סמ

 6061 ומפ,ּוהָמֲחַמ 8061969 (2/ | -) 8 גירעברַאה

 .היְנַמְבַא ,ןֹולָמ ע8611618' ֹותמ ;ןֹועְמ .ןֶכְׁשִמ 6

 ייִׁשָק 61:0001+ :הּופיִרֲח 8מםיעמס88 5. טַײקברַאה

 בֵליהַׁשְק 8816-2681166 :הָׁשָק םהע8 40} 'טרַאה

 .דֹאְמ ףךּומִס 61086 66/ט.||

 הציב) השק הציב 4 108164-001166 602 ווא טרַאה ַא --

 ,(לושיבב השקתנש

 ןבָאה ;הקומע הנָׁש 8006 81660 ףָאלש רעטרַאה ַא --

 ,הקומע הֵנָׁש ןשי 90 816טמ 80טמ}י/ ףָאלש ןטרַאה ַא

 ,תוריצע 600891080100 בַײל רעטרַאה ַא --
 .-ל דאמ ךומס 61086 490 ַײב טרַאה --

 לזרב ױשק) םּונָח 28:00ת3098) ?סענעסע 8 ?טרַאה

 ,(םימבו שאב
 ;םִיַעְּמַה םּותָס ירָצֲעְנ 60089:08:660 06/ גיבַײלטרַאה

 יֵנְצְמַה 8010 ייק ( 774.
 .ּךָרֹע הֵׁשָק 8014-2601:06, 89טמססײמ 60/. גיקענטרַאה

 הש;ה) םֹפָת 00 286400,} 1ס0ץמסע ש. 6 ןעװעטרַאה
 ,(םימבו שאב לזיּב

 גע 0-14681- !תֹויִׁשַמ ,יִׁשָה /8/640088  8. טַײקטרַאה

 ,בֵל-יִׁשק 8
 זמוג898:0- (ץז. סע --) :לָּדְרַה מוג8986 8. עצישטרָאה

 ,לֵּדְרַה לֶׁש תֶׁשֹּבְחַּת ןס188061, 81מ818ג

 .ריִעָׂש םפניצ 60/. גירָאה

 גוח) קָפֹא םסעועסמ (0600-) (2/ |-) 8. טנָאזורָאה

 ,(םימשה

 0813 04 2166ת004 קצ 40. לורַאהדיײרַאה-װײרַאה

 יַאּורְקִל ןֶחֶדַּבַה תַאיִרְק 080 ןס8901/ 89 8 י664120

 ,בֵל םוׂשָל הָנּותֲחַה

 4682! קנַאשעג-השרד ,דצ םנתח :ורַאה-ירַאה-נ:רַאה --

 ָצס; 161800008 04 96 2ע10סשץססזו/ 0006

 אנ ועמש סט0 רטנ98 ץסטע ראס06109-קי!ססמ8

 !הנותחה דובכל םכיתונתמ תא ושיגה ,ןתחה יבורק

 ,ןרָאק -ןרָאה == םענרָאק-םעירָאה

 ןֵזָאַה סס 11806ת :ַעֹמְׁש ס םספנ ש 6. ןכרָאה

 8 תסעעסוט-ם00800 (20 סע-) קושטַאלרָאה

 ,בֵלָהְל ראָּּצַה ְּךֶרֶא יֵלְּכ גוטס

 .טַאמרַא = טַאמרַאה

 ,הָמָּכְסַה !ריִּׁשַה תֹולֹוק תַמְּכְכַה ג8:מגסמץ 8. עינָאמרַאה

 ,תּוּדְחַא ,הָמָאְתַה
 ,(רמז ילכ) תיִחּוּפַמ 118ע1002108 (2/. סע .-) 8. קינָאמרַאה

 "רעמווק רעד עקשיפ" ןיא ךיז טניֿפעג קירדסיוא רעד (א

 ,(42 טייז :עבַאגסױא רעסעדא;

 ץרַאה -- 186 --

 לֹוק םָעְנַה 0 הזמסתופס) 206026 . ןרינָאמרַאה

 10 םהעזמסתנ8ס,289106 ( 0 ,) :-לֶא לֹוקְּב ֵּּבְקַה ורֵחַי

 .דָל םִאְתַה ,-םִע םֶּכְסַה
 םטנ|וצ-סטעוץ 5. רעדומרַאה

 ,הָמּוהְמ .ןֹואָׁש
 ,עלעמרַאה = למרַאה

 ,םיִרָה דָלֹח סניעמומס (ק/. ךעל --) 9. עלעמרַאה

 .-ֵל הֵּבַח 20 ט0816 ש. ת. 'ןרַאה
 ,ןרַא = ?ןרַאה

 406101, 8216222 !ןְרָק ןגסזת (ץז. רענרעה) . 'ןרָאה
 ,(םיצרש לשע ׁשּוׁשִּמַה ןְרק )4056018  /0( 

 116 18 206 06 0? רענרעה טומ םונ זוא רע (66.) --

 ,ליגרהמ אצוי ונניא 416 0618:
 ,רֶעֵׂש לָׁש 01 גפו+ 60/. !ןרָאה

 ,תָנּבְכִמ ונפו-ץנמ (עז. ןע --) 5. לדָאנרָאה
 ,רָהָבּו ןאצ םס+גס64 081416 8. ק/. תומהּב-ןרָאה

 .יָנְרֵה םסזמצ, 201466 66. גודנרָאה

 .הָריִבְנ תגנפלספֿפ 1807 (ק/ פ -) 8 עטנרַאה
 ,אָיְבּוּבְרַעְּב 1סקפץפגעטצ 46 ןרָאק-ןרָאה
 ,ןרָאק-ןרָאה = םענרָאק-םעגרָאה

 ,הָׁשָק הָדֹובֲע ,הָּבַר הָדֹובֲע 18 009, 401  עינַאװערָאה
 00 }800 8870, 101/ 0/0086 2 8. ןעװערָאה

 ,הָׁשָק הָדֹובֲע דֹבָע ,הֵּבְרַה לֹמֲע
 ,דֹאְמ הֶּנַטְק תֹוּמַּכ טסניץ 821211 ףט801107 8. עלערָאה
 ףָנָּד ןִי ססשמ טע8מ0צ + עקלערָאה
 .לֶבָנ םיק (ע/ |--) + ףרַאה
 ׁשיִא 0116, 01:0086 (01 סע -) 4 קינשַאפערָאה

 ,הָּבְרִה לֵמֲע
 הָרֹובֲע דֵבֹוע ,הֵּבְרַה לֶמָע 9001מ8 00/. ענשַאפערָאה

 .הֶׁשָק
 .ץֵע בל עוומ :בֵל םס8:8 (עז. רעצרעה) . ץ'רַאה

 ,שגרב רשנ9מ 1661100- ץרַאה טומ --

 לבב טגפמ 211 8'020 68: ןצרַאה ןצנַאג ןטומ --

 ,ושפנ לכב ,ובל

 ,ובבלכ 40 0םס'8 1118 ןצרַאה םנצעמוא ךָאנ --

 ת09 10 26 גת 8006 ןצרַאה סיצ טונ ןצעמוא ןַײז --

 ,חור בוצע היה וטמגסי

 שיאל חיח 40 806 2310 ןצרַאה םוצ ןעמענ ךוז --

 ,רבדמ הנאד
 00 06 6סקעס8866, ןעַאה ןֿפױא רעוש ןצעמוא ןַײז --

 ,חור אכנ היה 060 6

 00 4886 100810, 4810 00 ץרַאה ךיז ןבַאמ --

 ,ץמאתה ,זוע רזא
 90 ץנטסע טמ ןלוג ַא ןוֿפ ץרַאה ַא ךוז ןכַאמ (.106.) --
 ,ץמאתה ,זוע רזא 606
 00 1804 ססט- ןָאמ וצ םעפע ץרַאה ןיוק ןבָאה םונ --

 ,רבד תושעל ובבל תא אצמ אֹל 2886 90 40 8 1100:
 40 01800018086 ץרַאה סָאד ןצעמוא ןכַאמ רעווש --

 ,שיאמ חור ץמא ללש 24 ןטסע8סת

010606,! 8416; 



 שינעכערבצרַאה

 00 תפצס 8 ם10026 ץרַאה ַא ןצעמוא ףיוא ןבָאה --

 ?ס 26 :והער לע אנימ שיאל היה 8091080 8. טס180ת
 ,שיא לע םעב 8ת8 ישולמ 2 ץס180
 1 2פטס 8 קע68621100629 רומ טגָאז ץרַאה סָאד --

 ,תודיתע שח יננה ,תמדוק השנרה יל שי
 ,םהר 90 2806 תמסוס ןצרַאה ןוא טָאג ןבָאה --

 ,(!יתריקינ ! יריקי םגש 10ט61, זמַש 462! !ץרַאה ןַײמ --
 ,בָּל רָבָׁש םספגיפ-ט;ס8צ (קז. | -) 8 שינעכערבצרַאה

 ,בָל באְּכ
 19 01 486 80010202, 8211021- 8. לבורג-ץרַאה

 | ,בֵּלַה לֶלָה 61טג
 ,בָל בֵאָּכ 108:0-9006 (עז. { -) 8. גוטיוװצרַאה
 1101/08מת'8 0120ץ8/ 6086 8. // ןֿפָארטצרַאה

 ,(האופר) ןַמֿפוה ּלָׁש תֹוּפִס 6נסץ8
 !בֵל קֶמֹעָמ ייֵבְבִל םספעפץ; 001960191 00/. גיוצרַאה
 8 טַײק --||:בֹומ 1106 :!ןְמֶאָנ ,יִּתִמֲא  ,יִבָבְל 6
 ,תֹויִּתִמָא ,תּויְבָבְל 8נמססע19 !תֹויִבָבָל 0818

 ;, .טפק = ,גוצרַאה = טַײק -- ,ךילצרַאה

 ,בֹומ 816 46/. גידעצרַאה
 ָמָאָנ ַעָר 8נמססעס 1166 (ע/. --) 5. טנַײרֿפצרַאה

 יןָמֶאָג דיִדָי
 ,שונעפַאלקצרַאה = ןפַאלקצרַאה
 ץמ|קולמוסמ 09 +גס )0820 8. שינעּפַאלקצרַאה

 .בֵּלַה תַקיִפְּד
 ,רַעצ ם116+ 5. שינעמעלקצרַאה
 ,בֵל עֶרֹוק 0080-:0801ת0 00). גורנטַײרצר;ה
 ,יָרָבָנ רֶעֵׂש ,תיִרְכָנ האפ 1 (עז.ןע - יךע - )8 לטַײשרָאה
 ,לדָאנרָאה = עקלופשרָאה
 ססעסזמסמש 07 ט861120 (07. תולָדְבַה) 5. הֹלָדְבַה

 סט+ 1מ6 820880מ8 (06060000000 0}/ 106 0060 6

560606040 10 25600040 106 {0 0070010081004 4006 

 ןופה0 0866 ות 606 ; --|/000*4 126 1066/-8/:00)
 06/ס1מסמִצ 01 ט8861100 סט0 160 8
 ,הָועַׁש לֶׁש טולק רֵנ 90018066 דט8-11909 ּ!הָלְּדְכַה רֵנ

 .- קניסנמנ80, 888ט088206 (2/ תֹוחָטְבַה) .. החָטְבַה
 וחטבה 40 ק010186 תהטכה ַא ןבעג---

 ,--- 461 (500 0/ .4600) זוקז- ולֹבָה
 ,- 209מ01400088 ;-.טפמנוש (ע? םיִלָבַה) ;. !לֹבָה

 הָנּומֶא טטמס'891010ת :;תּוׁשְּפִמ , -- תסת8סמפס ;תּומְּפַא

 .הָלָפְט
 .--דפמופש 013 ט8ת10108 5. םילְבַה לבָה
 יִאָׁש חָׁשֶא 1801088 דטסזמפמ (2/. ס -)  עצינלבֶה

 ,תֶלָעֹות ּהָּב
 וּב ןיֵאָׁש ׁשיִא ט861088 זמפמ (2// סע -) 8. קונלבָה

 ,תָלָעֹות
 40 ס0ססטמצ 0268011 198 ?נ1111ת0 2 4 ןעלבָה

 .ךֶרֶע יֵלק םיִרָבְרִּב קסָע 8:00618
 "רשנוסג  הָבֹומְל ּוניֵלֲע (הָאָּבַהו אָּבַה = 620. ל"עבה

 ץתפ} 0016 10 ט8 10 2006, 906 ססממות
 (הָאָּבַהְ) אָּבַה (60:/ 0ז* 1160/')

* 
 יי -8

 ַאהדוד -- 187 --

 ההַּבְנֲה == הֹּבְנֲה

 66 1110188 04 1גס 80ע011 01 606 1ג8 8. הֶּבְנַה
 . = (ץסז* 1011400 546 42)

 טססע 60098101מ9 106 2016 (ק/. תֹודְגַה) 8. הֹדְנַה
 80101068 109 9046 1189 עטטס 210098 03 028-

 ,הדָנֲא = ; - 8070
 80 06 ךעלדוונק וד רָאנ ,הדגח וד ןענוומ טונ (44.) --
 סמ}ִש 8106 106 108061181 2606119 01 2 8108
 ,רבד לש תירמחה תלעוהה תא קר שקב

 ססע100410מ, (?עע.) ; - 26018102 (2/. תֹוהְנַה) 8. ההְגַה
 הָרָעָה ! - םתתמס040008 ;--קעס01-:0201ת02

 ,םַּנ םִא ,יִּכ ףַא 21למ0ט06 000/. םֹגַה

 ,-רודיִה .ז ,רֹובָּכַה-רודִה

 ,םּוׁשָּפ םֶדָא ,--!8ץזמפת (2/. םיסֹויְדַה) 4, טויִדִה

 ,הטבַה == ; --זמץע;116 (ז. םיִסַדַה) 8 םַדַה

 ,םָׁשֹּב תַבַּת 8/106-טסצ (2/ |-) 8. סֹדִה

 ,םֵרֲהַה ףֵנֲע תמצע916 ט;פתסמ (2/ תֹוסַדַה) 8 הֹסַדַה

 ,םדָה = (עז. ךעל -) 8  עלוועקשופ-סדֶה
 .ךּונִח ,-- 918101מ0 60008010ת . הֹכָרְדַה

 61900טװ86 2616 טצ 2 80006ת3 (2?. פ -) =. ןֹרְדַה
 טמסמ 2214 6010016000 180 89/047 01 2

 דֵמֹוּלַה ׁשֵרֹוּדְׁש הָׁשְרִּד 8:0801860 01 186 181ז004
 .דּומְלּתַה תֹויִּתְבָּסַּמִמ תַחַא רֵמוּנָשְּכ

 8980017 ;--8081ס17 8/0ס812206 . םינַּפ"תֹרְדַה
 ,רַאּת ׁשיִא ןטס180ת

 .--1086 18 אּוה אֹלֲה = 600. 'ה'ה
 ,םיִנֹודֲאָה 6888. (2168816ט8) ןרעה = 620- ?ה"ה

 פטממס81910מ, םצמס986818 (2/. ס --) א. אניִמַא-אוַה

 ,תּורָׁשְפֶא עצססםמו}ווצ :!הָרֶעְׁשַה הָחָנֶה
 ,הָעּוצְקִנ ץ1פמס (2/  ןע -) 8 לבוה

 ,ןעלבוה = ןעוועלבוה ,ןעוועילבוה
 יעצְקַה 90 ץו8מס +. 6. ןעלבוה
 לַּמַמ 8מםסותש (2/ רענעפש --) 4. ןָאפש-לבוה

 .הָעּוצְקַּמַה
 (סןץס 4482/8/  תקזמס 01 8 0619814  'ודֹוה

 .רֵקֹּבַה תֹוּלְפְּתִמ תַחַא םֵׁש םגס:מנמפי סעהיקסע
 .--12018 תקז- ?ודלד

 =?ץיסזמ 1018 40 126810068," שוכ זוב ודוה ןוֿפ --

 ,בר קחרמ 2 טסנזש 100 6
 טטתתס הפ8 106018 40 ?שוכ וצ ודוה טמוק יו --

 40 רע198 7,?106010718 רטמ89 00ת20601104 8

 1616 ם601006 0686 עטס 1611006 8 ?

 ? הלאה םיקוחרה םירבדה ינש ןיב שי םחי הזיא

 00 80020, 412416, םטזמ שש 4. ןעידוה

 ,הֹמָה
 8מסטמססזמסמל, 20961401- (ע?. תועְדֹוד) 5 העָדֹוה

 ,- 46018181100 ;הָוָרְכַה ,הָעְדֹומ , .-- 8066

 ,ןעידוה = ןעדוה

 ,הָלּומֲה ,ןֹואָׁש ס186 5 ַאה"וה

 ,לֵצְלַצ



 היאווה

 א עמוװַאה = היאווַה

 ,(אבצה ליחכנ בָּכַר ,ׁשֶרֶּפ םט888 (27 |  -) 8. רַאזוהד

 .ןעידוה = ןעשזוה
 ,הָׁשֶא לָׁש עַבֹוּכ טסממס6 :עַבֹוּכ 889 (2/ טוה) 5 טוה
 ,תיִבּוכְו ְךּוּתֶה תיֵּב 81888-0ע48 (2/ פ --) 5. עטוה
 .ףיִנָצ ,עֶבֹוּכ ס8װ, ססיט1 (27. | -) 9. ביוה
 יֵעְבֹוּכ תֶמָּׁשַקְמ םגווומסע (2/ ס--) 5. ןרעצופנביוה

 ,םיִׁשָנ
 ,עקװעדיױה = עקלדיוה
 ,הָדֵנְדִנ 800-8800 :רֹונְדָנ 8188 (2/ פ--) 5. עדיוה
 ,דַגְדנְתִמ םשומפותפ 60. גירוועדיוה
 ,הָדָנְדִנ 860-880 (עז פ =) 5. עקוועדיוה
 10 0818006 !דַנְדַנ 0 800-880} 8סנמפ ש. 6. ןעדיוה

 ;דֵגְדַנְתִה 90 806-880 00861 ש. ?= יז --|| זַעיִנָה
 .עַעֹונִתַח 00 6

 86 םנזמס 160ץ8 (0// 10000880050600) 5. !היוה
 ,(תויתואה רדס יונשב) הָוהְי םֵּׁשַה

 ,עצווַאה = (ע1, תויוַה) . ? היוה

 סס 4002168 01 1םס 121- 2/. אֹבְרְו ייֵּבַאְד תויַוַה
 ,--180616 40010/8 8.08ץ6 820 2808

 טס800016, 60/- !חִיַּב םסט86 (21. רעוייה) 8 !זיוה

 ,םָלּוא ,ןֹורְדְמִמ 2140
 תיבה 4116 10 3106 110086 ויוה עסַײװ סָאד (,42.) ד-
 ,(הקירימאב תירבה תוצרא אישנ בשומ תיכ) ןבלה

 0 םס 8-0688108) 008 רעוײה וד רעבוא ןווג --
 ,םיחתפה לע רוח 1:0עג 0486 60 6

 ?ןויוה = :זיוה

 ,בָא תיֵּב 1100860016, 8117 (קז. | -) 8. דניועגזיױה

 יחָיַב יֵנְּב ,הָחָּפְשִמ
 ,תִיַב יֵּלְּכ ן1ס0860016 ?טזמנ?טניס 8. 7. ןכַאז"זיוה
 ׂשּוּמִמ 601מ101118/7 צנ1819 (2/. ןע -) פ. גנוכוז"זיוה

 ,(הלשממה תדוקפ יפ לע) תִיַבְּב
 ,לֹבָר סס ע64816, 20 8009 26001128 ע. 4. ןרוזיוה

 ,םיִנֹוׁש הָרֹוחְס יִניִמְּב םיִחָתְּמַה לע: רֹוָח

 ,לֵכֹור ץס061סי (2/ ס -) 8, רערוזיוה

 ,תִיַּב לֶׁש ,יִתִיַּב 60168916 4601. ךילזיוה
 הָרֹומ ץע1ט806 4680ם0ע (20 ס0- ו-) 8 רערעלזיוה

 .יָטָרפ
 6010089108466 זחפת, 88צ- (2/ | -) 8. שנעמזיוה

 ,תִיַּבַּב דיִמָּת בֵׁשֹוי 8:0-06

 401008110 8סניטפםפ (21. םיִתְרָׂשְמ -) 8, תֹרָשְמיזיוה

 ,תִיַבְּב תַרֶׁשְמ
 ,"םִע םֹולָׁשְב היָח 90 ןגטס ע048661ט+ ש. 2. 'ןויוה

 ,םיַסָנְכִמ טעס60008} ?עסטפסנפ ץ2218 5. 2/. ?ןזיוה
 90 רעסם 96 01066068 ןוױה וד ןגָארמ (160.) --
 ,(השא לע רמאנ) שיא לע לשמ

 ,םיִגָּד לָׁש קֶבָּד 118מ-416 5. 2. ןזָאלבנזױה

 ,ןצישֿמיל ייב ךיז טניֿפעג היאווה גיילסיוא רעד (א

 -טפיוה -- 188 --

 תֹופֵתְּכ 018008) 8ט8קסת06/8 9. 2. רעגערטנזיוה
 :ו ,(םיסנכמה זחאל תועוצר)

 גָרָא 1084011841 0 8401 109 ךפתז8 . גצנזױה
 ,םִיַמָנְכִמְל

 ,תִיַּב דיִדי 8117 1:1026 (26 =) 8 טנַײרֿפזױה

 ,תִיַב יֵלְּכ 1ג00862016 ?טנמוסט:6 . סָארזױה

 בלח ינפ לענ םּורק 8118 :רֹוע 8814 (2/ |--) 8. טוה
 ,('דכו

 ?0 (/2/) זרוע טשפה 90 8/1מ מוה וד ןדנוש --

 ,"מ לוג 841, 6
 ,דחפ 90 םס 811816 טוה וד ןצעמוא ףיוא ןרעטוצ --

 ו0ס 806 סט9 01 8'000 ?סזמ- טוה ןוֿפ ןעגנורפש --
 ץמאתה 90 148160 8פעסמססט8 0110108 ;ןגרתה סע
 ,וחכ לבב

 שוחכ היה 40 26 286008060 רענווב ןוא טוה ןַײז --
 ,דאמ
 .25עה ,ז ,טיוה רעלעה ןוֿפ --

 81 תמסע, 1100009, (2/ ס- ,-) 5 רעדנושטיוה
 ,לָזֹוג 634401:01061

 010ט8100} 0481166 !ַהֹכָנ םופֹמ 181 00} !ךױה
 ןס- :ראָמ תנשמוצ 660.||:סלוק םָר 1סט6 :אָׂשִנ ,םָ
 ,םָר לֹוקְּב ט01צ. 004
 ,העבג 2618:46 טרָא רעכיוה ַא --

 ,הָמיִׁשָנ טעס84מ (1/. | -) 8. ?ךיוה
 ,דאְמ דָּבְכִנ םושמוע 0800000064 66/. טצעשענכיוה

 ,דֹאְמ בּוׁשָח

 ךנופמ (2סנזמפת 8. שטַײטכױה ,שטַײדכױה

 ,הָנֹויְלֲעָה זַנְְּׁשַא
 זו ש1ג1828 (0600) (עז. רעדנעל -) . דנַאלװכױה

 .הָהיֹבָּנ ץֶרֶא
 ,םֹׂשָנ סס ט:68086 0 4. ןכױה

 ,ךיוה == ;תּומָמֹור 218מ088 ?הָבֹנ 801809 5. טַײקכױה
 ןעטעס; טטתזת1צ06 !םֹרָע 88/00,} 2846 40/ :ליוה

 ,(א קַר טפג:ס17 6606. || ;רֹהָמ
 ,(ב קיִר םס1!סיס 06/. 8. :ליוה

 ףמס1|סלס 4010, רעבלוז עממופ ,דלָאג עליוה (46.) --
 61מקפצ 81!טסע} 10 18 ת616םס/ 2010 תסע 811-
 ,(ג ףסכ אלו בהז אֹל ונניא סע

 .רעֶמ ,רֹועָמ ת21600088} 08ע004088 8. טַײקלױה

 ,(ד ץבר 90 סע0ט08, ס0ט0מ ש. 4 ןרעיוה

 ץפעיס, :(ךלמ לשנ לַכיֵה ,רֵצָה ססטע (2?. } -) 5 ףיוה
 ,(תיב לשנ רעָה ססטניץ4

 ,יָרָּקע ,יִׁשאָר 086, 6161, ענ1מסנק81 00/). -טפיוה

 תַּפְׂש

 שטייד == (ב ,ת020 ןזיסאז שיסורניילק ,זיסחענא שיטור == (א

 ןעוו ,רענייא טגאז יוזא ,עטיל ןיא לטרעוו א (ג ,טסופ ,1

 זא ,טגיימ עמ סאוו ,לאטעמ ןטסארפ ןוֿפ סעפע םיא טזייוו עמ

 ךיז ןעינק וךיז ןצעזרעדינא ,884614 שטייד == (ד ,דלאג זיא סע

 .ןשנעמ א םורא הוח א יוו)



 ךובןטפיוה

 תלהנהל) יִׁשאָר רֵּפַמ 1608 (עז. רעכיב -) 5. ךוב|טפיוה

 ,(תונובשחה

 ,רֶמְׁשִּמַה ליִח תנפומ םיטפעס (2/. | -) + ךַאװטפיוה

 תסטמ; 8טק- (0-) (2/ רעטרעוו -)  טרָאװשפיוה

 (קודקדב) םֶצָעָה םֵׁש ,םָׁש 808מ1106

 זמהומ 1/מ8, ץנומסוקפ} (2/ |-) + ךַאוטפיױה

 .רָּקְע 9129
 שאר 6010 סמו010818 (2/ טַײל --) . ןַאמןטפױה

 ,לֵהַנְמ
 .ףַכ-אֹלְט ,ץֶמק ,ןֶּפה 8011 (ץז. ס .-) .. ןֿפױה

 | .ןעקווַאה = ןעקיוה
 יןּונְבַנ ,תָרָמֹומֶחה םטצממ, תוגמסמ (2?. ס -) .. רעקיוה
 | ,ןֵּבִנ ׁשיִא דג

 סם סעסס- :ןֵּבַנ גטמסממ80206 46. גידרעקיוה
 | ,ףּופָּכ 64

 ,םיִרָׂשְב יִגּונֲעַּפ ףֵדֹור 66מ00סנ (2/. סע -) 8 ַײטלוה

 .לֵבֹונ ,לֶבָנ עטס 1006
 ;תּוציִרְּפ 0ע20װסנש (ש? ס--)  עװטסַײטלוה

 ,לָכֵנ ,הָלָבְנ !טגפטסעש  עספיטסניק
 ;תּוציִרְפ לָׁש 601800206, 615801016 66/. עקטַײטלוה

 5. טַײק .- || ֵבֹונ לָׁש ,לֶבָנ לָׁש ןטתפט18מ, 1:0ט18/ג

 ,לָכַנ ,הָלְבְנ !טמפיטנ8ממס88 ;תֹוציִרְּפ 4602
 ,ןעוועטלוה = ןעװעַײטלוה
 .הָצּורְּפ 60080066 יטסנמפת (20 ס --) 2 עקַײטלוה

 היָה ,םיִרָׂשְב יֵנּנֲעַּת ףֹדָר 90 6680 ש. ?. ןעוועטלוה

 ,תּוציִרְפִּב ףּוטָׁש
 .עקנַאיֿפוה = ענַאילוה

 ,תּולֵלֹוה ,הָחְמִׂש יססס}ניק (1. ס =) 5 עקנַאילוה

 עמסויש 4611ס6, ע160610ע9 (2/ סע -) 8 קַאילוה |

 ,לָלֹוחְתִמ

 יֵּורְפ םָדָא עסיט8צ (ע1. סע -) 8. ןַאנולוה
 90 10ש61 :ַסֹמָׂש 60 26 ןמסנעק . 2. ןעילוה

 .ּלֵלֹוהְתִה

 ,ךולוח = ךלֹוה
 .-181ס1 4. לֹטְּב-ךלֹוה
 ךֹולָה 90 80, רט816 . =. ןכלֹוה
 . = 9810-ס8עס1) 8180 6. ליכר-ךלוה

 ,םיִעָרְק ׁשּובָל עגפנמט?ומ (20 סע --) ? קַאפלוה

 ,הָחֹוּפ

 ףשותומס-םטסט9) ס8ע0086 (ק/0 סע -) עקלוה

 .הָּהְׁשִמ
 ,רעמוא = ;לווּתִח ,הֶצָלֲה ןגטזמסנ- נפ 8 רָאמוה

 .הָצְלָה לַעַּב טטזמסנ159 (17. | -) 5. טסורָאמוה

 ,הָצְלֲה לֶׁש םוגנמסניסט8 66/. שיטסירָאמוה

 ,תָלֹונְרַּת 1גסמ, 02101ס8 (ז. רענוה) 8. ןוה

 ,ׁשּובר ,רֶׁשֹע רט68108 . ןוה

 .(ץראכ) בָעָר 9210106 ;ןֹובֲעְר ,בָעָר םטמשס 8. רעגנוה

 גםטמפעז- 8. טַײק -- || :בַעָר םטמפװש 00/  גירעגנוה
 .ןֹובֲעָר 4088, מס

-=- 189 -- 

 א

 טרוה

 60 06 םטמעזצ :בעֶד 00 8ופע0ס6 2 2 ןרעגנוה

 ,בַעָר הֹיָה
 ,בער ינא 1 םנמ !נטמפייש ךומ טרעגנוה םע --

 ,הָאֵמ םטמסנ64 400 סרעדנוה

 ,לטרעדנוה = קלח-טרעדנוה
 000 2ת601669מ ץפז9 (/7. ְךע -) , לטסרעדנוה

 7 : ,הֶאֵּמִמ דָחֶא קֶלֵח
 ,הָאֵּמַה גטמ016690 020. תש. (טסנטרעדנוה
 ,הָאֵמ 8 םונמסזיס4 (עז -) פ רעטרעדנוה

 הֶאֵמ לֶׁש 04 8 טטת0100 1068 80/ יולרעטרעדנוה

 ,םיִניֵמ
 .בָלָּב 08 (ןז. טניה) 5. טנוה

 8'161:6 116 זיטמ ןבָארגַאב טנוה רעד טגול ָאד (46) --
 ,אקע איה אד
 ןמז ,םיבר םימי 2 1008: ?1/06 ןרָאי םטנוה (40.) --

 ,(א בר

 בלכ 8 004 ֹומ 19 זמ2תשס/ וה ףיוא טנוה ַא --
 ,(םירחאב הער וניעש שיא) םובאב

 ,לֹורָג ׁשּובְר ,- םיס89 רטס8?81 . םוצע ןֹוה
 ,םּוטָל הָמְכִמ םס1:86-6101מ (עז. ס--) 8. עקנוה
 ' ,רַאווה = רַאסוה
 ,לֹועַׁש ססטפג 8. טסוה
 .לעֶׁש 90 ססט9 ש 4 ןססוה
 תַגָע ססט8-1026066 (עז ךע -) 8 לצעלפ-טסוה

 .לּועָׁשְל הָאּופְר
 .ןטמוה = ןסוה
 1886 (0/ ;=8441060מ (ק/ תֹופִסֹוד) 5 הפֶסֹוה

 ונדל -.8טקק1סנמ6מש ;(רכש לשג הָאְלֲעַה (106068)

 2 ,(יתורפס
 וב םישמתשמשנ רַעֹוּב נֹפְס 888110, 8עטמ; 5  עקפוה

 (שא ריעבהל
 זסנמסט81 01 ;--סצקסתפס (ע/. תֹואָצֹוה) 5. האָצֹוה

 תַאְצֹוה טםס 801011 01 186 1:870 ??סזג 906 814

 ,(האירקלנ ןֹורָאָה ןִמ הָרֹוּתַה רֵּפַמ
 .- 1:806109 סצװסת808 8. 27. ךֹרְדֲה-תואְצוה

 810811 סצץסת808, 10140/ +. 2/. תֹונַטְק תואָצֹוד

 .- סאטס8
 ,תֹונַטְק תֹואְצֹוה = 670. ק"וה

 ,שּוקְׁשִק ,ןֹואָׁש םס186, 01מ (2/. סע -) 8 קוה
 600 1006 :ַחֹוָצ ס טטמססק, 8006 0. 4. ןעקוה

 ,קֹפָד
 ,םוקָאפ-סוקָאה סעקופ-סעקוה

 ,הָנֹוז טטגסניס, ןע:08011116 .(עז. ן =) 8. רוה
 !דֶדיֵה םטניעפ(ת) 406 ארוה

 .הָמָרֲע ילֵָּג ספק (2ז. ס --) 8 עברוה

 ,גורָה == גרוה

 (הסג הדמב הריכמ) תּונֹוטיִס דס80168816 5, סטרוה

 טא6 7

 ,(רעטלא סטנוה א) 8 5'404 286 ;שילנוע ןיא ךיוא יוזא (א

 ,טייצ עגנאל א |



 קונווָאמרוה

 וט1ג0168810-468101 יטמס- (2/. סע --) פ.קינװָאטרוה

 ,(הסנ הדמב רכומ) ןֹוטיִס 1688161

 ,תּונֹוטיִמ לָׁש רשגס108816 66/), ענװָאטרוה
 ,תּונֹוטיִסְּב טֶצ רט0168816 4006. םָאטרוה
 ,(א םיִדָליִל הֶדְּנַה םטנפסץ-1816 (21. תויְרֹוה) 5. היִרֹוה

 ,םיִדּודְּנ םיִדּודְנ גם ס101008 006 םעמרוה

 .ףֹאָנ טס 101210206 0. 6. 4 ןרוה

 טצסטמס1, 6180:46117 (ע0 רעזײה --) 5  זיוה||נרוה
 ,תֹונֹוז תיֵּב 1016

 ,םיִרָמְׁש ,טֵקְׁשִמ ,אָּפיֵק 86010סת3 (2/ ם --) 8 עשטשוה
 ץֵע ףַנֵע , - 0816-טעּפמסמ (עז. תֹונעַׁשוה) 4 אנעַשֹוה

 ,הָבְרִע
 ס0 0080 011 ?מס 168ש08 1ע014 תונעשוה ןנָאלש --
 086 08161-ם0ע826868 (04 206 (41008 11080000/)

 ,(אבר אנעשוהב) הברע יפנע טבח
 8 008064 016 08106/- אנעשוה ענעגָאלשעגּפָא ןַא --
 801מ69מ126 דשסנילמ- ( 20.) :הטובח הברע טנ2תסם

 ,ךרע רטח רבד 8

 986 0089 11082מ28 (/06 66- 5 אֹּבַר אֵנעַׁשֹוה
 .=|ט60/0 6004/ ס} 406 9094 0/' 1 60677020108)

 8060181 םצנמתֿפ 10/ 106 10880 + 21. תֹונעַׁשֹוה
1068 01 --, 

 .אֹּבַר אנעַשּוה == 600. ר"שוה
 .- 06 טסנע ס8161ט1 ק/ש- רהָזִהְו רהָזִה
 ,הָאָרְתַה ,הָרָהְוַא ,-- טטפימ188 21(  תֹורָהְזַה) ?. הֹרָהְזַה
 זמסנמסעופ} ץצפעסע 10/ (//. תֹורָּכְזַה) 8 הֹרָּכְזַה

 ,םיִתָּמַל ןֹורָּכִז תַּלִּפְּת , - 106 6864

 ,הרָּכְזַה = תֹומָׁשְנ-תֹרַּכְזַה
 .--ֿפטנמזמסמפ (//. תֹונָמְזַה) פ. הֹנָמְזַה

 ,קויָה = קזָה
 .-- 46018/08 (ע/. תֹוטָלְחַה) 8. הֹשָלְחַה
 18018016 1תזסקס1890מ 0? תמ . םֹולְח"תֹבִטַה

6164 6711 -. 

 ,הָּזַה םֹוקָּמַּב ,הֹּפ 1616, ות 9מ8 ץ1806 000. 'וה

 .ְךּודָג 161 (6 8000 10006 40 10040/220) 406 'יר

 הֹּפ רֶׁשֲא 04 9םו8 ץ1806 000 עג - ,רעג - ,גןוה

 ,הֶּזַה םֹוקְּמַה לֶׁש הָזְּב רֶׁשֲא
 ,תאֹוַה ץֶרָאָה לָׁש 09 9818 ססטמועק 66/ שידנעלגיה

 8 2860106 01 14880198ת9 (2/ --) 5 רעדנעלנוה

 ,תאֹּזַה ץֶרֶאָה בֵׁשֹוי ֹוא דיִלְי 04 1218 ססטמויצ
 ,רעדנעלגוה = (עז עג -) . רעג| וה
 .- םטנצפ(ת)! 404. דֹדיִה
 ,דֹובָּכ 1680009 8. רֹובְּכַה-רודיִה

 ססן1סמ {26 41608- דובכח-רודיה ןטסערג םעד טומ --

 ,לודג רתויה דובכב 4689 1686
 .ןעידוה = ןעדִיה

 ,ךֹּוחָנ 964861 426. יה" יה

 .ְךַחַנ 90 418816 ט. 4 ןעקוה"וה

 ,ןצישֿפיל יב ךיז טניֿפעג הירוה (א

 ףעלזווה -- 190 --

 .--1880 א 26ש6/ 26! ק/ש- היִהְּת אל היה
 ,הָאֹצ ס80עס100מ9 (//. סע -) . קינוויה ,קַאינוויה

 .ְּךֶרָע רַמָח רֶבֶּד פסנמסטמ1תפי טטסני9מ1688 ( ץֵ.) 1 ףּונְמ

 =וגו8 48," 1180 רטס10 01 0808 ע0186 5. םויה
 01 8 ץצ8ץסע 01081מ82 126 18081-8828

 שארב  הָנֹורֲחַאָה הֶּלִפְּתַה יִקּומְּפִּב םֹוּיַה תַלֵמ 806

 ,הָנָּטַה
 60 00186 900 1896 םמויח עלַא ךָאנ ןעמוק (46.) --

 | ,אובל רחאה

 ה:לס 211 10184 188 200 םמויח עלַא ךָאנ (46.) --
 ,םירבדה לכ ירחאו 8810 0 6

 ןפ 1011סיא8 0?1ז4 שמ89 06 2/- ֹוניֵרְבִדִמ אֵצֹויַה
88 -. 

 ,ןְויִּכִמ ,רֶׁשֲא יִרֲחַא דטמסעס88 600 תֹויָה

 ,לּוקָלַה 4810886 :קֶוָנ ,--1088 (2/. תֹוקְזיָה) 8. קֹויָה
 ' .עמוה = טיה
 ןע -) 5  לטוה

 ,(רעֶט לש)

 00 1666, ;רֹמָׁש 60 8000, םיגפ0, 8660 4.6. ןטיה

 0 1001 סט, ש. ?- יז --|| ;(הוצמנ רֹמָׁש סמ8סט6
 - ,רֵחְּזַה 06 68ע61ט1

 תא רמש 90 00806+ט6 986 8800408 תבש ןטוה --

 | ,תבשה
 ,רֵמֹוׁש םטפע0, 26606/ (ע/ ס-- ,=) 5. רעטִוה
 ,ריִצָה םּפֶצ 8. !יוה

 !אָנ-עֶמְׁש םסצ! 406 ?וה
 ,הָיְלֲע 1186 :הָמָרֲה 1099 (2/ | -) 6. בַיה

 ,םרה 90 1119 8186 בווה ַא ןבעג --
 ,חלע :םוק 40 1186 בווה ַא ךוז ןבעג --

 ס80, 8006 (0/ 6 סו (עז ךע-) 9 לבַײה

 ׁשאֹר לַע םיִמָעְּפִל ׁשֵּיִׁש ףיִעָצ ןיִמ 081 !ףיעְצ ,הֶּפּכ
 ֹודְְּנַהְּב דֶלָ
 00 06 ססעמ רטנ9ג 8  לבַײה ַא ןוא ןרעוו ןרָאבעג --
 ,לומ רב היה 6980), 06 8 18001106 01 101 סט6

 ,(אשמ וב םירחל טומ) ףֹונָמ ןסטסע (2/ ס -) 6. עקלבווה
 ;םָרָה 60 1110 18186 (. 2. ןבױהעג) ש. 6. !ןבַיוה

 ,הֹּלֲע 90 1186 ש. 1. ךוז --|| :םָמֹור 60 64213 (/44.)
 ,םֵמֹורְתִח

 ,תָדָליְמ עמ100176 (ע7. ס -) 8. ?ןבַײה
 1006, ט01תס- !םיִרָמ 181802 (2? ס--) 4. רעביוה

 ,(הקשמ וב תולעהל הנק) יִפֹויִּד ,ףָאְׁשַמ 48800/, 8נממסמ
 ,ריִצְחִל גָלְזַמ ,זַנְלמ עופסמ?סעעצ (ז. ןע --) 5. לּפָאג-יוה
 ,םיִליָלֲא דֵבֹוע 2680468 (ע/.| -) 5 רַייה

 !המידק ,!ְּדָל 1מ8160!, סתיט89641 24 ַאדַײה

 רֵּכָּכ 1083 (0/ 8006) :עַביּב 080 (ע/.

 ,יִרְֵנּוא יִלְגַר לֵּיַה 8816061 (2/. סע -)  קודַײה !
 ,ךֶרָד דֵדֹוׁש תנפימוטּפעצמפמ (2/. סע --) 8. קַאמעדַײה

 ןימ) םיִרָמְׁש ץ6889 :עַקְׁשִמ ,םיִרָמְׁש 4ע:088 8. עז. ןווייה
 ,(קצבה תא ץיימחהל רמח

 .ןֶמָק תִיַּב 110016 0086 (2/. ךע -) 8 לזַײה

 ,םיִנֵמְקִל םִיַסְנְכַמ 68114:0ת'8 ןע8248 8. 27. ךעלזִיוה



 רעִיוג-רעזַײה

 סתס יטמס ו8 064 (עז. ס- ,.-) 8. רעַיײג-רעזַײה
 .םיִחָתְּפַה לַע רָזֹוה םומש ?עסמגנ 0086 90 6

 םספצ- 5. טַײק --|| ;דּורָצ ,רֶחָנ םספנ:86 66/. גירעזִיַוה
 .ןֹורָּנַה תַרֲחִנ) 8

 ,לוצה = עקזַײה
 ,ךטלזיוה = סעקזִיוה
 897118016 80111666 60 84 28641600006 84/. טוה"

 ,בָּצֵמ תֵאָרֹוהְל רַאּת םֵׁשְל תֶפֶסֹונ הָרְבֲה 0 811? 6
 ,םימי לוע ותויהב ישוגסמ ץסטמפי טונהרעגנוי --
 ,הלוח ותויהב טס8116 2018 8101: טיוהרעקנַארק --

 00 186 1106! (60 6 2096 0 00) 404 ַאטַײה

 ,(רושל וא סוסל) !ןיִמּיַה
 ,קַּד רֹוע ןט6111616, 1מסזממ12מ6 (2/. ךע --) 9 לטַײה

 ,('דכו בלָח ינפ לע םּורק ,ףָצִק 8נתמ ?םּורק

 ןושלב) לּויִמ טס816 (68 40/ל0/5 10000006) 5 עטַײה
 ,(תוקונית
 ,ליַמֹּל ךולה 90 םיס 101 8 0214 עמַײה ןווג --

 ,רעטײא = !רעטַײה

 8. טַײק .-|| :בָל-בֹוט .ַחֵמָׂש 6806:101 00/. ?רעטַײה
 ,בָל-בּוט ,הָחְמִׂש 611601?ע8

 ,(אתאֹּזַה הָנְׁשַּב 9818 ץספ/ 0600. רָאי"ַײה
 ,תאֹּוַה הָנָּׁשַה לָׁש 01 ?מוצ ץספצ 46/. גורָאײַײה
 .הָמֹוק ,ּהֵבג 6189 5. ךווה

 ,הָרֲעֶמ 08ש6 (עז. | =) 54 לַיוה

 ,אֵּפְרַמ 11681100: סטע6 8. גנוליײה
 ,,נולצא ,!גולפא = גולַײה
 ,ׁשֹודָק 01 880ע66 604/. גוליוה

 ,תורבקה תיב םעפטסץ8:4 טרָא רעגולווח --
 {0 0008601806 :ׁשָּדַה 00 8869 0. 6. ןגולַיײה

 ,ׁשֵּדְקַה
 ,שֹודָק 881מ9 (2/ עג --) רעג|:לוה
 ,הָׁשּודק 110110688) 880ע602088 ( 1. | --) =. טַײקגולײה
 ,טלקגולײא = טַײקגולַײה
 ,(בלככ) לָלֵי 90 טמומס ש 4 !ןלַײה
 ןפײא = :ןלַײה
 ׁש. 7. ךיז -||ואַּפַר ,אֹפָר 00 868!) 0016 0 6. ןלַײה

 {0 8081 טץ :אָּפְרָה 00 06 2628160) 26 6366

 ,(הרובחנ אֵּפַרְתִה
 - ,שינעלַײא = שינעלַײה
 0106, 28צץ!טזג ;תיַּב םסזמס (2/ ןע -) 6 םַַָיײה

 יהָפְחַמ
 : ,תיבב 40 10106 םווה רעד ןוא --

 40010681108966 זמתת, (ע/ פ- ,-)  רעצַזמַיוה
 .לֶהֹא בֵׁשֹוי ,תִיָּב בֵׁשֹוי 8987-80-סזמס

 ,תִיָּב בֵׁשֹוי רטמס םופצפ 234 1ג0106 40, גֵימְוַיה

 תפונטס ;ץֶרָאָה ְךֹוּת לָׁש :יִתְיַּב 601068010 66. ׂשִימִיַוה
 8 טַײק -|| !הִיָּב ןָבְּכ 18נגותע :תֶדָלֹומ ץֶרֶא לָׁש

 ,תִיָּב ןָבָכ ׁשיִא תֹוכיֵלֲה 181מ1118ע0ש

 ,ראי ןגיטנייה ,ם!טזט שטיידכיוהטלא == ראידייה (א

 ןסיוה -- 191 ==

 ,ַדְמָׂש 6060ע101 ;הָנָאְד יִלְּב 0861688 061. ךילמַײה

 62661- !הָנָאְד-יִא 081016882088 3. טַײק --|| :בָל-בֹוט
 ,בָל-בּומ ,הָחֶמִׂש 8

 ,םונע ,בוצע 626611688, 410018 ךולמווה טונ --

 ,רֵמֹולְּכ ,אּוה אֵלָה ,.- 9886 18 600. ֹונייַה
 ,איִה תַחַא ,--19 18 ?גס 8806 1219 066. ך ֹונייַה
 תמס1ססצסני) ֹוהְּתַע םסוש :םֹוַּה 90687 000. טנַײה

 (תופ 62, 6. || !הָוָל ףֶסֹונ ,הָז דַבְּלִמ 0081008, טטס1
 ,יִחְבֹוּנַה ןֶמֶּוַה ,הָּזַה םֹוּיַה 96 ץ36

 {שסזמ 6068 1111 101מסז- ןגרָאמ זוב טנַײה ןוֿפ --
 ,רחמ דע םויחמ עסט
 ,האלהו םויחמ 116006 1019 ןָא טנַײה ןוֿפ --

 800 18 0186 806 ןױש ז זוא םנַײה ,גולק זוא וז --
 ,איה הפי הזל ףסונו איה המכח ןנע6007 דט 41

 10010076/ ץסט 0486 ןסוװ ריא טֿפרַאד טנַײה --

 ,תעדל ךל הז דבלמ 90 1600

 טט6 טטס 1:00108 1118 !טנוומ רע סָאװ טוווו טנַײה --

 ,וחנוכ תא עדוי ימו 00016697 -

 0+ 1006061 111068, 10066/4 00/. גוטלעװטנַײה

 ,הָׁשְדֲחַה תַעָה לָש

 רֹוּדַהַמ ׁשיִא םמס0סעמס/ (עז. עג -) 8. רענװטלעװטנַײה
 .ׁשֶדָחַה

 ,גוטפעוװטנַײה = שיטלעװטנַײה
 01 9מס ץעס- !הֶּזַה םֹוּיַה לֶׁש 01 10629} 00/ גיטנַײה
 ,תאֹּזַה תֵעָה לָׁש 866 6

 ,תאה תעה 980 ץע168620 4106 םַײצ עגוטנײה --

 ,הזה ןמזח
 ,הוה םויה דע 60 1מ18 62 גָאט ןגוטנַײה זוב --

 (0600ו-) ֹורָקֹוי ,רֵעֹוּב 1161 :ַחֵתֹור ,םַה תספ 66). םִיַוה

 ,םֶחָלָנ 8146 (40.) :םֵה 064

 ,לטרַאנ .ז ,לטרַאג רעסווה ( 0600 ) --
 ,הבתֶמ תרפוע ת101964 1686 ַײלב עטווה --

 קמעמ ץפח פתח 816009 וט188 שנואו רעסווה ַא --

 ,בל
 תכב 40 0660 2140691ץ7 ןרערט עמווה ןסיגרַאֿפ --
 ,שילש תועמדב
 8 606ש09664 189- עמַאמ עפווה ַא ,עטַאט רעסנוה ַא --

 ,הנמאנ םא ,ןמאנ בא 261, 8 406004060 1066

 9ת 814623 2006ז604 01 (02881- דיסח רעמווה ַא --

 םת 21400060 ןץ21:00888 (/2/.) !בהלנ דיסח 6182
 ,הגלפמ וזיא לש בהלנ רבח

 ,ושפנ לכב בהא 40 1006 7)810609 םיַיח ןבול --

 60 010, 0106, (2 2 ןסַײהעג) 02 6. 0 ןסַײה
 40 !:םֵׁש אֹרָק 00 0811, םהזמס ;הִוַצ ,דֹקָּפ 6סנמ8מ4

 ,הָרֹוה 40 812ת7?1, תמספמ :אָרְקַה 20 6

 השע 90 400 28 0100ע60 טסוה עמ וװ ןָאמ --

 ,הוצמכ
 יוצר ,אה אלה 4886 18 טמװה םע ,טסוה םָאד --



 טַײקסה

 חמ טמ80 4068 1218 זמסּפת ? ?סָאד טמווה טָאװ --
 ?אז הרוי
 חמוד חניא ץסוט 0811 16 (ט180! !גולק טמווה ץלַא --
 ,המבחל המכח
 טט9 יטם80 1006 0? זמהמ !שנעמ ַא טוה ץלַא --

 ,םדאל םיזא חמוד וניא
 ?םופ 18 יטמ89 1 0211 8 !שנעמ ַא טמווה סָאד טָא --

 !ול האנ םדא םש רשא אוה הז תנפמ
 ?םה?'8 8 80026 81660 | !ןֿפָאלשעג טסווה םסָאד --
 !המדרת איה תאז
 הז 9880 1 0811 181/1060!/ !טדערעג טסווה םָאד --
 !ץרמנ רובד אוח

 ?תאז המ םסדס םסדס ? ?טסווה םָאװ --

 ש286 00 ץסט ? ןייג טינ טעוװ רע טסייה סָאװ =
 ךתנוכ המ גמספמ טצ םֵּבָצֹומַא תס חנו םסז 7
 ?ךלי א5 יכ ךרמאב

 .+.ןכבו 80... ..,םע טמסווה --
 80 ץסט 206 88118- ןדורֿפוצ ,םע טסווה ,רוא טווז --

 .  ,וצר עבש ךנה ןכבו 6

 שש וםח 8012088} 2089, טנזמפמ 4. טַײקסוײה

 ,תּובֲהַלְתַה 8401
 יז .ד ש ז. ךוז -||:רַחֵא 0 66183 0  ת ןעַײה
 ,גו - ,רָאידפה = גָי - ,רעַײה

 ,ׁשאר 046 (2/  ךע -) 5. לטפווה
 ,בורכ-קרי שאר 8 0800800-1686 טיורק לטפווה ַא --

 ,םימוש שאר 8 2686 01 081110 לבָאנק לטפיוה ַא --
 ,רּוחָא 461897 (2/ ס-) 8. עקַײה
 ,קָּפַה ּורֵעַּב סס 8089 0. 6. ןצויד

 {ןיס-1191661, 1012806- (2. ס- ,.=) = רעצווה
 ;רֹוטיִק תַלְנָע קיִּפַמ 1108 !רֹוּנֵּתַה תֶא קיִּמַמ תמּפמ

 ,רֹומיק תּיְנֲא לָׁש קיִּמַמ 9016
 ,הָּבְרַא !בֶגֶח 106086 (עז. | -) , קִורעשִיוה
 "גהגס 6111 ופ 209 ?םסעס;" 26 .ע/ע= ֹונָניֵא דֹלִיַה

 ,םֲַּעְנ ,חַרֶב אוה םמ8 8080

 ,תֶׁשֹּבְלְּת 41:688 (27. םיכּוליִה י| -) 5. ךוליה

 "וטס68ות8 826 68ת06," 106/- 4. אֶנְנָחְו-אֹלּוליִה
 ,תּולָלֹוה ,הָניִנֲה ,חָחְמִׂש 110629} 16ש9!62

 ,עופוג = עוליה
 ,ענלוגָא = םיִלָיֹה
 ,דָה ,לֹוק 80320, 6080 (2/ |-) 8 ךלוה
 ,רַה ַַימְׁשִמ .לֹוק ַעיִמְׁשַמ שס8סט461מ8 06. גיכלוה
 ,דַה ַעַמְׁשַה ,לֹוק ַעֵמְׁשַה טס 168020, 6020 0. 4 ןכלוה

 ,ףָֹע .הֵּסַּכ סס 60ש61, רטעפק 0. 6. ןלוה

 881786100 :רְוֵע םסֹוְת} 810, 28818122006 8 ףלוה
 ' ,הֵעּוׁשִי

 ,בּוע ,רֶוֵע ול ןיֵאָׁש גסוק1ס88 66) זָאלֿפלוה
 ,קַאפלוה = קַאפלִיה
 .ץֶע לָׁש טטסס86מ 66/. ןרעצלוה

 האירק ?8016} 2680106 ירבע ענרעצלוה (/0.) --
 .תואיגש האלמ

 רַיטרעטנִיה -- 192 --

 ,םִיַמָׁש ,עיִקָר םספטסמ, 8צצ (ץז ןע -) 5. למוח
 8 0108/ םֹצְצי ת 80/006 687 למיה רערָאלק ַא --
 ,ריהב םוי ,םיריהב םימש
 00 65- ןײרַא למוה ןיא ןבווֿפ ,למוה ןיא ןבווה (,/40.) --

 דע שיא הלעה 401! 8 ץסנע8סג 40 186 8
 ,םימשל
 00 06 !מ 106 86ט6ת9מ למוה ןטעבוו ןוא ןַײז --
 ,דאמ רשֲאמ היה 1068ש0סת, 06 טסנצ םּהמעִצ

 8 ?טזמט18 16ת6109 !ךיו ןֿפע למוה זַא םערַאיל ַא --
 בל דע הלוע ןואש ,םיעיקר עקוב ןואש 486 8
 ,םימשה

 408901-060, ס880מ0צ-066 (עז- ן-) 8 טעבלמוה
 .הָּפִה םִע הָּטֶמ

 : ,שפמוח = גודלמִוה
 ;םִיַמְּׁשַה תֶּלַכְּת 8ע-00100  טצש ט1ט6 4. ברַאֿפלמוה

 ,תֶלֵכְּת עַבָצ עטס
 ,מעלמרענוה = טעלפלמיה
 יָיֵמָׁש ,םִיַמָּׁשַה לֶׁש 16806מ!ש} 661681141 60/. שלמוה

 ,םָׁשְל 1מ16גס/ 060 ןיה
 .הנֲהְו הֹנָה 0 8860 110 קירוצ ןוא ןוה --

 ,תֶלֵיַא ,הָיְבְצ םומס (2/ |--) פ דנוה
 יעקשטודנוא = עקשטודניה

 ,קנדנוא = קִידנוה
 .רֹצֲע .ַעֹנְמ .ַעֵרְּסַה סס 21ת069 ש. 4 ןרעדנוה
 1140124206, 002808016 (/6 ן-) 8 שינרעדנוה

 ,הָעיָנְמ ,רֹוצֲעַמ
 ונייַק = ֹוניֵה
 -6  ירַהּונייַה = ְךַּח וניֵה
 זמסםמ / (2/.) ויִּבְלַּכ יבָלָּכ לָׁש 608018װ 66). שיטנוה

 ,הָנּוגְמ ,לָפָׁש 886
 םינפ ,בלכ ינמ המת טָסֹוָװ 1806 הרוצ עשומנוה ַא --
 ,םירעוכמ
 ,הנוגמ קסע 8 םפפלע 00814688 המנרפ עשוטנוה ַא --
 זמסהת 111048) 8086188 4110168 קומש עשומנוה --

 ,המרע תולובחת
 ;יִרֲחַאֵמ 06140 006. ןטנוה

 ,תֵׁש ,םִיַרֹוחֲא ע80// 6

 ,רוחאמ 86 986 0804 ןטנוה ןוֿפ --

 ,המַר 00 6606106 םורַא ןטנוה ןויג (40.) --

 ,רֶבְעַמ טס9ץ0046 !יֵרֹוחֲאֵמ 0621446 ;/6/. רעטנוה

 .יִרֲחַאמ
 ט8016-891669, 08601-211697 (ץז. | -) 8 סַאגרעטנִיה

 .יַדָדְצ בֹיחְר
 ,סַאגרעטנוה = לסעגרעטנוה
 טפסו:טטפני88 660. ץ'כעל -- ,סכעל -- .ףעלןײװרעטנוה

 סטממותפיויק, (20.) :רֹוחָאֵמ 1014 0615406 ; היִנֵרֹוחֲא

 ,הָמְרָעְּב סע831117

 ,חָׁש ,םִיַרֹוחָא 2180 819, 20606028 8. קלָח-רעטנוה

 חַתָּפ ,תיִדָדְצ תֶלֶּד ט801-400+ (21 | -) 8. ר:טרעטנוה

 ייֵרְרְצ

 םומס ;רֹוחָא 0864 .}



 ןוויוא-ןרעטניה

 ץ1806 260340 פמ (2/ ס--) = ןווױא-ןרעטניה
 ,רּוּנַּתַה יֵרֵוחֲאָמ םֹוקָמ סטסת

 וטמוסג 18 2608140 המ 00{ גודנוויוא-ןרעטנוה
 | .רּוּנַּתַה יֵרֹוחֲאַּמָׁש סטסת

 סץותוסתא 01 16016/8 תורבס עגודנוויוא-ןרעטנוה --
 םינלמב לש תורבמ 6180088128 2601מ6 186 סלסת
 ,רונתה ירוחאמ םיחכותמה

 ,הָמָרָע ,הָמְרִמ 9110 (ןז. ךע -) 6. לסיֿפרעטנוה
 .ןֹורֲחַא .יָרֹוחֲא 140, 2100100869 060/. טשרעטניה

 ,ריִעָל ץּוחָּמְׁש םטסטע2פמ 40{ שיטָאטשרעטנוה
 ,ריָעָח תֹוביִבְסִֶּׁש

 רֶדֲח ט908-עססוג (2? ְךע-) 9 לביטשרעטנוה

 .יִדָרְצ רָדָח ,תִיַּבַה יִרֹוחֲאַּמָׁש
 ס10808- ;רָנַפְמ ט001060826 664/. גילעטשרעטניה

 ,בָּוַה רֶאְׁשִנ ,עֶרְפִנ יִּתְלִּב 6188, סיט
 ראׂשה 60 26 ומ 21108/8 גולעטשרעטנוה ןבצלב --
 ,(בוחמ קלחו ביה

 ,הָמְרִמ 0861 (ןז. ךעל -) 5. עלןעסושרעטניה
 םֹוקָמְב הֹהְׁש 90 8687 1סמי ומ 2 1806 ש. 40 ןעיניה

 ' .(א בר ןֶמָז
 ,גוה ,וה = גודנעניה ,ןעניה

 ,(םילגרה רשבב) תֶלֵּבַי ססנימ (2/. | -) 9. גיוא-רענוה
 .(ב הָּמְרִמ הָוְמ .הָמּדְרִּת יִלֲח 1602: 5. טעלפרענוה
 0ת6 טמס 10668 (2/.ס- ,.=) 5. רעסערֿפרעניה

 ,תֹולֹונְנְרַּת רַׂשְּב לֵכֹוא סמ 0010400-11080
 תת 6161:1611060 רעטערֿפרענוה רעטלַא ןַא (/54.) --

 ,ןויסנ לעב ץסע;8סמ
 תַאֹוצ ּתֶׁשְלְׁשִל ףטמש 07 02/08008 + טױקרענוה

 ,תֹולֹוְנְרַּת
 ,תָלֹוגְנְרַּת לֶׁש 04 סמ, 01 621616ת 66}. שרעניה

 תנעשמ ר8088 8טץקמס10 םוֿפ עשרענוה (/4/.) --
 ,הקוח-אל

 ,שלח ןורכז 8 וט08/ תגסצמסניק ּפָאק רעשרענוה --
 .ןעמוקנוהַא = ןעמוקניה

 .ַחֵסִּפ ,רֵּנִה 181מ6} 2819 66). גודעקנוה
 ,ַטָלֹוצ ֹותֹויְהִּב טס1מ: 1816 600. טווהרעגודעקניוה
 ו0 ןוזמקי (. 2. ןעקנוהעג ,טקניהעג) ש ת  ןעקנוה

 .עלֶצ 4

 ,גנדעקנוה = :ַעלֹוצ טסממ1ומ= 0/. נידנעקנוה
 | ,טמוי = טסיה

 ;הָרְלֹוּת ,םיִמָּיַה יֵרְבָּד 1800 (2/. ם --) +. עירָאטסיוה
 ,הָׂשֲעַמ ,רּוּמִמ 800

 --) . רעקורָאטסוה
 ,םיִמָּיַה

 ,םיִמָּיַה יֵרְבִּד לָׁש 8186091081 66). שיורָאטסיה
 תוררועתה) הָּיְרַּתְסַה ןגק800118, 8061108 5 עירעטסוה

 ,(יכבלו קוחשל םיבצעה

 יִרְבִּד רָפֹוס 21890118מ (ק?

 שטייד ןוֿפ (2ב .ןרעוו ןלאפראֿפ ,תעעטציעמ שיסור ןוֿפ רשפא (א

 ,טייקטכארטראֿפ ,141ס

 לבָה לֹּכַה -- 199 --

 .עירעטסוה = עקורעטסוה
 .הָיַרָּתְסִה לֶׁש םש80011081 600. שירעטסיוה

 טו םוממסמססםצמגפ (0// סע -) 8. םַאטָאפָאפיה
 ,רֹואּיַה

 ס0מו;?םזיש, (21. םיִכָפיֵה ,םיכוּפיה) 8. ךֿפיֵה ,ךוּפיַה
06 ; 00201886 = . 

 ,(רפטב ןינעג טַמְׁשַה ,גַלַּד 0 8, 0119 ש 6. ןפוה
 ,ןפוה = ןרעפִיה
 ,עקפוה = עקפיוה
 ,בּוׁשָח 600814618016 06). שפוה
 ׁשּוטְׁשִמ 46ג1טזג :םֹה 2689 ({ ן-) 8 ץן'יה

 ,תֹונֹויֲעַרָה
 .ןדנובעג ,ז ,ץוח ענעדנובעג --
 {תונויערה שומשמ ךותמ רבד 40 1806 ץוח ןוֿפ ןדנור --

 ,והוח ירבד רבד 40 4211 20280286 (/74.)

 1104- :הָוֲאַּת לַעַּב ט88810816 :םֵה 09 06/ גוציה

 ם888104 8. טַײק -- || ;ןֶהְתַר ,הָמֵח .ריִהְמ 4
 ,תּונָחְתַר ם00-4086060688 ;הָוֲאַּת

 ?ס ׁש. ז?. ךיז -||:םַּמַה ,םֵהָה 00 10846 09 ש. 6 ןצוה
 ,וַגַרְתַה ,רֵּבַעְתִה 860 ס, 4:66 060

 ;םיִבָלְּכ גרֹוה 808-16116ע (ע?.סעילצוה ,ט .-) 9. לעצוה
 ,לַעיְלְּב ןָּב ,לֶבָנ 188091, 800000161 ( ץש.)

 1094020, 04-08466 (ע? פעק -) 5 פָאקןצִיה

 | ,ןֶחְתַר ,הָמָח ריִהְמ מאת
 ,תַחַּבִה סטצתומק 1606: 8. סַײהקנַארק-ץיוה
 ,ׁשֶמָׁש תַּכַמ ןס80-8001:ס, 8ת89ע01:6 5. קַאלש-ץוה

 ,הָּמֵה ץֶָלֹח
 .הָחְוִצ ,הָקֵעְצ 8םסוגפ (ע/. סע -) = קוה
 .עטַאוועקוא = עטַאװעקיה

 .ַחֹוִצ .קעֶצ 90 פםסט+ ש. 4 ןעקִיה
 .ךוז ןעקואַאו = ְךִיז ןעקיה
 ,ןַחֹד 1011169 . ׁשורוה

 לַעַּב םעפמט}8ע !ןֵחֹדְּכ 1166 1011166 46/ גוׁשֹורָוה

 ,םיִניֵעְרּ
 .ןֵמֹּד לָׁש 03 1011166 04 ןשוריה
 ,ןעשזרוא = ןעשזרוה
 ,ןרוי = ןרוה
 ,יִבָצ 4009, 8088 םפניפ (2/ |-) 8. שרה

 ןְרַה םהנ'8 תסזמ, 8'8084 תסזמ 8. ןרָאהנשריה

 ,(האופרג יִבְצ ןְרָה 8נט8מסנת (026/ימ.) זיִבְּצַה

 ?אּוה רֶׁשּפֶא םִאָה ,--18 1 עס8810107 6606 ןכֶּתִיַה

 .י- םסעעג188108 (2/. םירֵּתיִה ,ס .-) +. רֹּתיִה
 ,ומצעל רתה 90 81106 068611 רתיה ַא ךוז ןכַאמ --

 טט1:66080110062088,8 1ת- (2/. תֹודָּבְכַה) 8  הֹדָּבְכַה

 ,הָאָלְּת והֵרֹמ ססצמצמס61צ
 811 +וגומספ 1000, סטס- 660 לֹּכַל-רֹׂשאַּב-לּכַה

 ,לֹּכַה ,דַחַיְּב לֹּכַה יש 0018

 ,ֹול רֶׁשֲא לֶכְו אּוה 0804 220 2888880 000 לּכַּב-לֹּכַה
 ,- 811 18 ט8ת107 ק/ע* לבָה לֹּכַה
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 , עג 8801, :אּוה רָּקֲעָה 4116 2181 9םומס18 0600 לֵלְּכַה

 ,םיִרָבְדִּב ְּךֵרֶאַה יִלְּב גגג 8 רטס4

 ,ל9פ ב"ל כ ַה רַאֿפ גיטַאפש ,לקַאפ-לּכַה

 1 8נמ (הֹבָּכְׁשִמ ובָּכְׁשִמ תֹרָּפַּכ יִניִרַה = 800. מ"כה
 טס 86006216119 10 118 (תסני) 6680 (000/6-

7 46 10 26161:6006 400 16//68 40 40960 04.444070 

 םיבתוכ ךכ) --|ועג(/ עמ 60 41600' 0} 7008 סי 260 0601/)

 ,(םתריטפל הנש ךותב םא וא בא םש םיריכזמשכ

 .- ענסמ818110ת (2/. תֹונָכַה) 8 הנְכַה

 תא ןיכה 40 10286 ץעסק81891028 תונכה ןכַאמ --
 ,ךראה 90 4618 !;ומצע

 קט90מ/ ות ;-18001246 (//, תֹוסְנְכַה) . הֹסָנְכַה
 01 186 80ע01)} 01 986 1286 1890 986 214

 ,ןֹורָאָה ְךֹותְל הָרֹוּתַה רָפְס תַסָנְכַה

 .- 08װ01081109 8. םיִחָרֹוא-תַסָנְכַה

 .- ץסע910תומ8 09 8 עסס1 1106  הֹלַּכ-תסְנכַה
 םטזתו- ;-8ט30160004 (2/? תֹועְנְכַה 4 הֹעָנְכַה

 .- עֹוצ

 .= ץע00181080108 (2/. תֹוזרְכַה) ;. הזרכַה
 .-- 8ס068810ש (2/. םיחרְכָה) .. חרכָה

 סטסץטטסו8?) 8001008 (2/. תֹועְרְכַה . הֹעָרְכַה
 ;(םידדצ ינשמ דחאלנ הָּיִמְנ 101148910ת ; - 90 טטס18 6

 ,הָטָלְחַח ,.-- 6601810ת

 (16 םירָׂשְכֶה) . ֹׂשְכָה
 . = ססעעגנפ

 6109מ08, 8/- ; = 6101מ28, 41688129 . הֹׁשֵּבְלַה
 ,םיִדְגֶּב 8

 ,האוְוְלַה = האְוְלַה
 ,יאווְלַה = יאֵוְלַה
 .-1082 (2/. תֹואְוְלַה) 6: האוְוְלַה

 .הָיָהְו ןֵּתִי יִמ !ּול סג 1889! זמהז 404. יאְוְלַה
 .ךוליֵה = ךולָה
 ;- םסנמס טט81108 (1 תוכיִלַה) 8 הֹכיִלַה

 ,הָנָהְנַה , -- 49

 מס 168181201076 ץפעפ 01 (2/. תֹוכְלַה) 8 הכְלַה
 .ןיִּד ,-- ןגיט ; --9ג0 1210
 .הרומח הלאש 8 2806 ץעס?|סנג הכלה ערעווש ַא --

 ןגיא 10 ץ1800104 2ץץע- 8. הֶשעַמְל הֹכָלַה

6810 -, 
 8 ןיט םֹוטסת 90 110808 . יִנְסִמ הֶׁשֹמְל הֹכָלַה

 .-סמ אזסטמפ 5121

 1מ8600ע8 01.. ן-106 ן868 01.. 5. 2? תֹוכְלַה

 ייייְִיְנֲע
 26 ן8 ןדמל רעסיורג ַא רע זוא ןסע תוכלה ןוא (106.) --

 אוה ההחממ 2תמ ס6צץסעפ ןת זמתל:0/8 04
 ,הליכאה ינינעב

 .ףֹולָה 90 80, שפוצ = 4. ןענע - ,ןע|כלַה
 0תס טט80 4068 (/) (עת ס- ,-) 8 רענעבְלַה

 ,בֹנְנָל ְךֶלֹוה ׁשיִא 90 ףֹוסִּתַג

1800121081 1166286({ 

0011+- 

 םג0 ס אה -- 194 ---
 { 8 נו
 ז } ד

 8 |היט 2טץק!ץע1ם 90 210881 8. אחייִׁשְמִל אתְכְלִה

 רֶבְּדר 8 תגת00ס/ 01 ?םס 1טסטע6 ;-- 2110 8

 ,דיִתעָהְל ּךִיַּשַה
 288/ז08 0 ץע8180 1001100 סת תסש 4. ללַה

 .=-זמססת8פ 820 801140898

 ,יאַמְלַא = יאֵמְלַה

 ,=ןסס, ןס8?) וט1900818 (2/ תֹיצְלַה) 4 הצְלַה
 ,תּונָציִל ,הָחיִדְּב

 .קּופְקִּפ לֶׁש הָאיִרְה םטזג!} 886/ג! 446 םה

 "116 וטמס 86028ע229002/7 8 ץעםעסע 8 לידְבַמֲה

 8810 סט /600188 רטסזמסמ 80 980 01086
 .ליִדְבַּמַה תַּלִּפְּת 5808

 ;םיִמּוׁשְּפַה םיִׁשָנֲאָה ,- 926 ססנמצמסת ץססמ16 .. ןֹומָה
 ,= 1000, 210104006 :םעֶה תַלַּד 1816, עמסמ
 ,םיִּבַר םיִׁשָנֲא תַעּוכְק

 ,םיִטּוׁשְּפֶה ביִׁשָנֲאָה , = 16 ססזמזמסמ מס0מ16 6 םעדןֹומַה
 טסת6426 6104 ץנ:סת002066 סמ 2/686 פ. איִצֹומַה

 ,םָחָל תַביִתֲח 8 81106 03 1686 ;איִצֹוּמַה תַכְרַּב
 40 ץנסמסטמס6 186 204660101108 איצומה ןכַאמ --

 ,איצומה תכרב ךרב סת 46

 )63ט-081002 (2/. פ--) פ.|}--112נמ8מ ?ק:. ןֹמֶה
 .עֶׁשָר ט010206 זמּםמ :םיִדּודִּיַה רִוֹוצ

 ;ןנה תלפמ 118/08מ'8 400902181/ הלפמ םנמה --

 ,הלודג הלּבמ 8 080 66168+ (7/0})

 ?עוהמתיט)פי 081:0 8001160 (עז | -) 4 ׁשֵאט-ןמָה
 תפאמ) :ָרָפ אָּלְמְמ תֹונָרְק ׁשלַׁש לֵעַּב ןְסיִּכ שנומ ץסְקַתצ
 .(םירופל
 .שַאמ -ןמֶח = עטנמה

 ,לפעלק-ןמָה = רעפאלק-ןמָה
 1181016 1866 טצ 681/- (2/. ךע -) 8. לפעלק-ןמֶה

 םיִדָלְי ּהָּב םיִׁשְּמַּתְׁשִּמָׁש הָׁשקְׁשִה 6/64 סמ תטזוזמ

 ,םיִרּופִּב
 1086 :שֹוּדָח ,.- סיט 1068 (2/?. תֹואָצְמַה) 4 האָצְמַה

 ,הָלּוּבְהַּת 6164 ;הָחיִדְּב

 ן= 0000108910ת (2/. םיִכָשְמֶה ,םיִכָׁשְמֶה) 8. ךׁשִמָה
 ,רּוּבִח ,רּוׁשָק ,-- 60406611סת

 1011881108 01 906 86ץסז19ש םיניִדַה-תקֹּתְמַה

 .= 01 180 }היפ
 .םָנ םמס ס0ו/. || ; - ץס8, ּפָצס 6. ןֶה

 וו ןה רע ןה ;.,.םנ .,,םנ 01... 826... ...ןה ,.,ןה --

 ,איה םג אוה םג םס9מ 116 846 6

 ע!ס28טניס !תָלעֹוּת . -- 066119 (2/. תֹואָנַה) ?. האָנַה

 ,גָנע --
 .--10!) 8661 406 הנה

 6004609 ; -1082880106ת/ (1/. תֹונָהְנַה) . הנָהְנַה

 ,גָהְנִמ ,

 -- *11208ת8 6215" שאט-ןמה א ןָא ןֿפור ןדיי עשילגנע יד (א

 ירֶעיױא א ןוֿפ עמראֿפ יד טאה רֶע לייוו ,"ןרָעיוא סנמה!;



 ןעה -- 198 -- חנה

 80 186 2180680 29 1םס 1808 666. םנטסכעה ?04ט08100 ;--0020088104 (1/. תֹוהְנַה) = הֹחנַה

 ,(ריחמ לש) הָתֶחִּפַה (0} 6 ;21106)

 .-מסמ910266 8006 הלעמל רֶּכְנַה 600. ל"ַנַה
 .--00164 01 םסתסז 4. קֹדֶצ"ְזִה

 168מ1מ8 ססטסמ (468/ 60ו000- (ןז. | -) 8. טעב-בסָה

 1060: 0008 ק0//סוטפ 40 1660 00 060 106 108-

 ןעשהל םירכ םע אסכ) הָּבסֲהַה אָּסִּכ 9006 2060

 ,(חספ לילב רדסה תעב םהילע

 1ת- :רֹואָּב , - סצק1808110 (27 תֹורָּבְסַה) 8  הֹרַּבְסַה
 ,הָמָרָע תַלּוּבְחַּת סענס ;הָאָצְמַה יטס11ס0

 ,- 0080600108 ; - 286010629 (2/ ם.-) פ. םֹּכְסָה

 .לָּבְקִמ רֶבּד
 ,-- 88200104 ; -םעקעסס8} (2/ תֹומָּכְסַה) 6. הֹמָּכְסַה

 .(רפסל) הָדּועְּת , -- 968011מ0018  רּוׁשָא

 הָליִלָה ת18:66 םס 2162110ת 03 191 40. ריּכזַהְלִמ סה

 !תאֹז ריִּכְזַהְל
 .--1טמ018) 018110ת (ע/. םידַּפְסַה) 8. דֹּפְסֶה

 תזסט10108 101, זמהות- (ע? תֹוקָּפְסַה + הֹקָּפְסַה

 ,=9028406,) קס8810ת

 ?הַמ סם? שא עה
 .ןעלבוה ,ּלבוה = ןעוועלבעה ,לבעה
 ,תָרָמְׁשִּמִמ הָרָפֶה ,-- ?שסעמסט281 460081110 מ +  הֹרֶבעֲה

 126 .םסטעסש .||:יִרְבָע 11סטנסש 06/. שואערבעה

 ,תיִרָבֲעָה ןֹוׁשְּלַה 1: יט 6
 !יַנ יג סם! 8188! 406 עה-עה
 ,עלוװַאה = היִועַה ,היוועה
 .עוָאה = הזעה
 יקונעוָאה ,עצונעוָאה = קינהזעָה ,עצינהזעָה

 186 םהתגס 01 םהניס8 (6 0200/9005 8. עז. ךעלעזעה

8 !000 106 1000:/04 006 10/40/8 000 960016 

/0 006 60010208 206 /10040 ,2000:08 1016 (04/808 4006 

 תֹובְגְרַאָה קַהְׂשִמ |22600 1000 4260 1608 789 101006)
 יוחא ףדור יבלכה יםיקחשמהמ דחא :הזכ םידלי לש קחשמ)
 ,(בלכל היהי שסתנהו יםהמ דחא ושפת דע יתובנראה יוירבח

 ,דאְמ קֹוחָר ,קֹוחָר 189, 181-011 000 יטעה
 רֶחֹע לַעֹּפ וטסט10, 840016 ש. 006. (ןגָאה ןוֿפ :טעה

 | ,יאנְּתַה ּדֵרָדְל
 1 880010 תהשס 8006 טקישעג ןעוועג טעה ךוא --

 ,(א ,..ּול יתחלש
 סעממוש םכמ ןווק ןבעג ךעמעפ ןוא ךוא טעה ( ןי06.) דד

 ,המואמ וליעוי אֹל םיקיר םירבד טטסע68 1111 םס 86
 ס0101084661, 18-6216+ (2/ סע -) 5. ןַאמטעה

 ;(ןילופב םינפל אָבָצַה שאר ( /079060470/ 5מ 201600)
 ,םיִקֵּנַּקַה שאר 6816+ 01 16 ((8

 (/50.) זטד ןימנ םִיַּמַה בָאְו סע:6 (עז |-) 9 טכבעה
 ,בּוׁשָח םֶדָא 1נממסני9?80 ץסנ80מ

 000. || !ןֹויְלָע ,ַּהֹבְּג רֵתֹוּיַה 2180680 660. פ6ע. טסכעה
 ,דאְמ טסנִצ

 ,"עלעקרעסי ןוֿפ ןעמונעג זיא אז רעד (א

 ,רָתֹוּיַה לֶכְל 86 8
 ,יָמ ַּהֹבָּנ ,ּהֹבָּנ רֵתֹי םומסצ 60). ס0װץ. רעכעה

 00 181860 (6 12006, 0006 6/) 6. 6. ןרעכעה
 ,('דכו רכש יריחמ) -לַע ףֵסֹוה ,הֵלֲעַה

 ,םֹנהיִג ,לֹואְש 2611 8. !לעה
 ןוגס (00700) וריִהָּב 0108, טזופגפ 06/ ?לעה

 ,(עבצנ ריִחּב
 ;קירדסיוא ןגידננלָאֿפ ןיא ,?לעה

 טמסצץװ1|606960ש טױה רעלעה ןוֿפ --
 ,(א םאתפ

 .ריִהָּב תַצְק ,םַעְמ ריִהָּב עפסטמסע ןופמפ 66/ ךילבלעה

 .טַעְמ קֹרָׂש ,םֵּדְמַדָא 1149 טצסזת 86/. ןיורב-לעה
 .ריִּבַא ,רֹוּבִג םסעס (2/. | -) 8 דלעה
 ,ןדלעה = ענודלעה
 ;הָרּובְנ אֵלְמ ,רֹוּבִג לָש 116ע010, םסע01081 66/ ׁשֵודלעה

 ,הָרּובְנ ַחּור ,הָרּובְנ םסע018 5 טַײק -- ||
 ,הָרֹוּבִנ םס:0146 (2/ ס9=-) 8. ןדלעה

 86 :ןְטָק ראָּנַע 119016 תססא (0/ ךע -) 5. לולעה
 .ףֹוע לָׁש ראֶּויַה רֹוע 04 986 תססע 01 2 101

 ,םֹנְהיג לָׁש ,לֹואָׁש לֶׁש 01 םסנ)/ 1ת?סעמפ) 46/ שילעה
 ,םנהיגה שא 1016184 116 רעַײֿפ רעשיולעה ַא --
 140110/ (80000/ (סיװסת (2/6 ס- !-) 8. רעלעה

 ,(הנטק תיזנכשא עבטמנ רֶּלָה |006)
 206 רױססע98 רעלעה םענעכָארבעצ ןווק טרעװ טונ --

 ,המורפ הוש וניא 2 1010

 | לעה .ז ,טיוהרעלעה
 ,ליִּפ 610װמפמ+ (עז. | --) 8. דנאפלעה
 ,םיִּבַהְָׁש ,ליִּפַה ןֵׁש זטסזצ 5. ןַײבדנַאֿפלעה
 ,תיִצֲחַמ ,יִצָה 1811 (20 ן= ו-) 8 טֿפלעה
 90 תסֹוק} 210, 28- (/. - ןֿפלָאהעג) ש. 6 ןֿפלעה

 ,לֵעֹוה ,רֹוָטש 6

 ,ןונבדנַאֿפלעה = ןַיײבנֿפלעה
 ,תּוריִהְּב 610812088, 2118090688 6. טַײקלעה

 ,ןדורעמ = ןדִירָאמעה

 ,תָנֹהְּכ םםנניפ (עז רע -) 9. רמעה
 1104 60 286 בַײל ןֿפױא דמעה ןווק ןבָאה טינ (/4/.) --
 8 ם8ֹמוזיס 00 סתס'8 0801, 00 וג1?סניוד 8116

 ,רומג ינע היה ,ורועל תנתכ שיאל היה אל
 00 06 16000600 40 רמעה ןוא ןוא ןבצלב ( 06. --

 ,הרומג תוינע ידיל אוב ,דאמ לדלדה ט60סע עסטסעפש
 00 160006 לדמעה ןווא ןוא ןצעמוא ןָאטמױא -- ).7/( 

 תוינע ידיל שיא אבה 8 עסע804 90 3006 םסצסעזצ

 ,הרומג
 יא תַאיַרְה 646019108110ת 01 01801028ט16 406 ןעה

 ,ןֹוצָר

 81446מ/9;

 םוש ןייק ןא יגנילצולפ ,265 1601: 1140 שטייד = א

 א ףױא סא טכערב סאוו ,ריוושעג א יו הבס רעטנאקאב

 ,(בייל ןטנוזעג |

 ןב*



 קענַאג-גנעה

 814 ץסט סטסע 800 8004 2 !לסוב ַא ןעה --
 הוב רבד תיארה 1111! טט118 80 יע סוג 40ג1216 4 }
 !ךימימ

 .אְָטזג 8816 (17. סע -) 5 קענַאג-גנעה
 טְרֶע ממש 0181 (עז. ךֶע =) 4. לגווו-ננעה

 ,הָיּולְּת
 לֹּכְׁשֶא ס}ט89ס0ע (0/ 0/69) (2/ ךע-) 5 לננעה

 ,(םיבנעכ
 םפמ8ומש ן8נמק, 80128- (2/ |-) 4 פמָאל-ננעה

 ,הָיּולִּת (ןמש לש הָרֹונְמ 18
 הָרֹונְמ 0118266101/ (עקז. ס- .=) 5 רעטכַײל-גנעה

 ,תֶׁשָרְבַנ ,הָיּולְּת (תורנ לשנ
 ;ןְק לּבְשֶא 111616 סנט8סע (קע. ךעל -) 8 עלןעננעה

 ,לרעבמָאב =
 .הֹּלְּת 0 גת (. 2- ןעגנַאהעג) 2 6. ןעגנעה

 היה 90 06 ומ 8ט8װ0886 ןטֿפול ןוא ןעגנעה (774.) --
 ,דמועו יולת

 רנבל תובֲחמ הכינע יּולְּת ם8מקסת (20 0 =) 5. רעגנעה
 ,(הב ותולתל

 ,הָיְמְכִׁש 0806 (2/. פ-) 5 רענלָאק-גנעה
 ּלָּת לוטְנַמ ק481004 (עז. רעסעלש -) . סָאלשןגנעה

 ',(תלדה ןמ דרפנ לוענמ)
 ,רָחֹומ 146101809 (10 8 ,=) 5 רעלדנעה
 הָּבַר תּוריִהְמִּב 80 011 8666 666. םעדנעפ-םעדנעה

 ,(א ןֹווָּפִחְּב
 ןנ816 זהָּנַמְק דַי 110016 1806 (ז. ךע -) +. לטנעה

 בָצְנ ,די 180616} 2110 !('דכו תינח לש ףןיכס לש דין
 ,(ןורג לש) דַי 26106 ?(ברח לש)
 ,דִי-תיֵּב י1סטס (20 ס-) 4 עקשטנעה
 םיִבָּננֲה ןֹוׁשְל ?ג1סטס8' ןסנפסם . ןושל-עקשטנעה
 1 הֵׂשֹע 810006/ (ע 9-= ,-) 5 רעכַאמ-עקשטנעה

 ט1

 ,םִיָדָיייֵּתְב
 גת זמפמ, 64000010060/ (10 2-) 4 רעקנעה

 ִילֵּת
 ט8110088 +. טַײק --|| :רֶעכְמ ,הָזִבָנ ט/ 064/ ךילסעה

 .רּועִּכ

 ן8נמץ-טע280106 (1 םס=) 5 עסעה
 ,(ב ריִּקַהְל הָרָּבִחְמ הָרֹונְמ 6

 ותוארב ורבחל םדא רמאי ךכ) !םיִאְצְחַל ג81008 ! 46. פעה
 ,דַחֹׂש חַּקִמ ס901110 8. || ;(רבד הזיא אצמש

 ןשנוטתפ-טססע, ססקצ-טססא (ע? |-) 5 טֿפעה
 ,(רפס לש) תֶרֶבֹוח עם (0/ 6 200/) !הָביִתְבִל םֶרָּבְחַמ

 וע ,קֶזָה ט101626 66}. גיטֿפעה
 ,םֹקָר 90 סנממעס146/ 0 6. ןטֿפעה
 טס1196- 5. טַײק --||:םֶמְנִמ .יִמּוּמִנ ץס1116 40} ךילֿפעה

 ,ץֶרָא ְךֶרֶד ,םּוּמִנ 8

 ;הָרֹונְמ הָנְק

 ,080 שיליופ ןוֿפ רשפא (ב ,טניוושעג ,096סזװ שיליופ == (א
 ןוֿפ ןרער יד לייו ,5 תוא םעד ןוֿפ עמראֿפ רעד ןיא ןזייא ןא

 ,עמראֿפ אזא ךילטנייוועג ןבאה רעטכייל עכלעזַא

 ןרעה -- 196 --

 ,דֹקָר 90 ןטנמק} 08206 ש. ןעפעה
 ,(םינלכ) הֵּמַׁש :דֵדֹוע ,הָרָנ 0 1016 0. 6 ןצעה
 8ג910ת4 :דֹוּקַר ןטצמעי םסק (2/- ס -) + עקצעה

 ,רּונְדְנ
 40 8600100, 01686 עקצעה וד ףיוא ןעמענ (/0/) ד-
 ,הֹמַר

 .טְנעַנְמ 8מ81:28 664/. גורעקצעה
 90 8606וטס, (/0) ורנְרְנ 90 88880 . 6. ןעקצעה
 ,דֹקָר 60 ןטנמק, תסק ש. ?. ךךיז -||:הֵּמַב 9

 ,םיִרָבאָה דַעֵר 1006ע21100029 10סע 4 תחָדק-עקצעה
 100066 ;רֹודָנ םֹוקְמ 0ת010806 (2/ |-) קעה
 ,דָדֹוּב םֹוקְמ 6

 .ן נג 11840166 (עז ךע -) 5. ילקעה
 61001166- :םָרָה 0 ןגססא (27/ ךע-) 4 :לקעה
 | ,הָניִרֲאַל םֵחֵמ 6

 .,רֹרָז ,טֵחֵמְּב גֹרָא טס ס1:000660 0. 6 ןעלקעה
 ;ְךֵתֹוח 6096, סגסקעסע (2.8- ו-) 5 :רעקעה

 ידָבָטְה 1:0806 (08 00205) !םיִצֵע םֵמֹוח טסס0ס6-010961
 {  .(םיפלקכ) רָּכִאָה

 ,(א םיִדָחֲאֹל הָריִכְמ 6181 8. ?רעקעה
 ,םיִדָחֲאַל רֹכָמ 90 6811 ש. 6. ןרעקעה
 זי. (2118969) :ןֹודָא 0011 (ץז. |-) 6 רעה

 יונכ) ןֹורָא םנע ;(שיא םש ינפל דובכה יונכ) ןֹודָא ,רַמ
 ,(םשה רכזה ילב דובכה =

 ,םינודא ינש ?סטס 4624101068 ןרעה ווווצ --
 ,נ רמ 31. נא. ,נ רעה --
 ! דבכנ ןודא 608 811! !רעה רעטרעוו --

 אָקָנְַׁשְנ םעזמפ} 0080 03 םעזמפ (קע. |=) 5 ברעה
 יה ֹי ,םָחֹוד 808 ;הָניִדְמ תֹוא

 ,הָכּולְּמַה םַתֹוחְּב ןֵמְסִנ 80810006 66/. עווָאברעה
 םתוחב םיריינ 80910060 ןקפקסעפ ןרוּפַאפ עווָאברעה --
 ,אקנפשוג לש םיריינ ,חכולמה
 ,םכמ לש חמתוח 67 8081מ0 עקרַאמ עווָאברעה --

 .אֵָנְַּׁשִנ םִע ןֵנֶמ טופסמ (ןז. |-) דלוש-ברעה
 ,קונווָאמרוה ,טרוה = קונוָאטרעה ,טרעה
 לש) רֶדֵע 100 (0/600) (ןז6 ךע --) 5 לטרעה

 ,(ב (םיזָוא
 .עצושטרָאה = עצושטרעה
 ,גנרָאה = גירעה

 תַכְרֲעַה 680110846 01 48408 (/. תֹוכְרעַה) 5 הכרעה
 ,םיִּמִמ

 . םנסצצ פ.טַײק --|| ; רֶּדְהָנ ,רָאֿפמ 8109108 06/}. ךילרעה
 ,רֶדָה ,רֵאְּפ

 ,רָּדַה ,רָאָּפ 00 8109117 יש. 6. ןכולרעה
 עס 1001 (6 8060/) :ַעֹמָׁש {ס םספ9 6. 6.  ןרעה

 תספזומש פ.ןײלֹוקְּב ַעֹמְׁש 60 0069 !(חיל ׁשֵּגְרַה
 ,הָעּומְׁש םס888:} ! הָעיִמְׁש

 ןוֿפ םיוא טעז (ב .רעלדנעהגיילק ,11686 שטייד ןוֿפ (א
 .עדאטס א ,,6 שיטייד



 גידרענרעה

 10 ' ךפצ תםס 8106410מ ץַאק וד יװ ןצעמוא ןרעה --

 ,שיא ירבד5 בל םיש אֹל 40 8 ץסנֿפסמ
 ;דמַל 90 4680 !:עימשה 00 166 1108 ןרעה ןזָאל --

 ױחמ80 0008 10 16808 ?ןרעה ונוא םע םוָאל סָאװ

 ?ןל עמשמק יאמ 8 ?
 ,םִיָנְרַמ לַעַּב םסימס6 66). גודרענרעה

 ,ַטֵמֹוׁש 1109נ61 (0/. -) 9. רערעה

 ,םָּבּוד 6086 (2/ | -) 8 גָאצרעה
 ,הָמְבּוד 4000088 (0. ס -) = ענוגָאצרעה
 ,ןצרוא = ןצרעה

 ,שרוה = שרעה
 .0'/4010128ת, 1יט16, 1618 (7/. | -) 8. !טֿפַאשרעה

 ,ןֹוטְלִׁש ,לֶׁשֶמִמ

 .(א אָבָצ 1086 (/. | - )פ.?טֿפַאשרעה
 ,לׁשֶמ 0 60131186 1016, 16124 ש 4. ןשרעה

 ,טלָׁש
 ,ןרָאהנש רוה = ןרָאהנשרעה
 .ןשרעה = ןעוועשרעה
 . = 9:808189108 (2/. תֹוקְּתעַה) 5. הֹקָּתעַה
 ,ךוּפיה = ךוּפַה
 0899800 +עסנמ 96 (//, תֹורֹוטְּפַה 8 הרֹוטְפַה

 ץנסממס068 1684 2100ע9 986 טטססע}װ 10

1280 00 04--. 

 הרוטפחה רעד ןוֿפ ןעמָאנ ַא (60.) --

 ,יודב םש 6

 - ,ךוּפיַה = ךֹּפָה
 62409:6110 ט89684+7 (עז. םיִכַפְכַפַה) ? ְךפְכַפֲה

 | ,תַעּדַה לק ,- 0180
 אָּלֵּמִנ טטסמ46:?ט}}ש , 1:61מ8180} 606. אֹלֵפְו אֹלְפַה

 ,דאָמ
 ,הָאְרִנְּכ םממפיסתלוע , 601408017 400. םיִנֵּפַה

 תס 8קץפע0201/ !תסוט8 ץלַא םווו רע םינפה --
 ,לכה עדוי אוה הארנכ סיססעיקסמנמ 0
 םאה 6068 6 168117 !תסש ? ?םוווװ רע םינפה --
 ?עדוי אוה תמאב

 ;הקָמְּפַה ,- קפ86, 8900 (4/. םיִקֵסְפֶה) 5 קֹפְפָה
 . = 1806שץטגמ110ת

 100סניט81 !קַסְפָה , -- ץ886 (עז. תֹוקְפִפַה) 5. הֹקָסִפַה

 .םיִנְַו יב + -
 00 1886 סת סטסײש 2102609:/ תוקפפה ןטסַאֿפ --
 הנעתה 2446 1מ0ע808/ סע 09861/ 1660 98

 ,םיעובק םימי ראשב וא ישימחו ינש לב

 ; םיִלָעְב ֹוּל ןיֵאָׁש זמ289011688) סוטמס1:1688 760, רֹקְפֶה
 ,ץיִרָּפ ,בֶבֹוׁש טמ'ט1:101664, 1166411008

 00 16806 10 106 1מסעסש 04 רקפה ףױא ןזָאל --
 ,הרקמח די לע שמנ (4

 ט02110166 דע0216, 1106ת6ו008 4. טלעווירקִפֶה
 | תּוציִרְּפ ֹוא תּורְקִפָה לָׁש םָלֹוע דטס4

 ליפ

4 1038 

 ,יימרא ,1106ז שטייד ןוֿפ (א

 עבָט השעַנילנְרָה -- 197 --

 ,תּוציִרְּפ 11602010080088 4. תֹורָקְפֶה
 םתצלמומפ דחנסמסטפ 204 (2/ | -) . ְךַאז-רקְפָה

 ,םיִלָעְב ֹול ןיֵאָׁש רֶבָּד םת סטטמסע

 ,שנעמ-רקְפָה = גנוי-ףקְפָה

 1306108 ץעסנ8סמ, 11261- (עז.{ -) ,.ׂשנעמ-ױקְפָה
 ,בֶבֹוׁש , ׁשיִא 6

 ןיִד תיֵל 16 18 18001088ת088! 404. עקׂשורטעּפ-רקפָה
 ,(א !ןִיַד תיֵלְנ

 686 ץסנת6 שענוסמ !םסצ = ןָהָּבָׂש הוָׂשֵה דַצַה
 .=-גהשס 1מ 60101000

 . = תס06881/+ (2/ | -) 8. תֹוכְרַטְצִה

 :עַפָׁש ,-ץנספץסעוע (/ תֹוחְלִצַה) 8 החְלִצַה
8 -., 

 ,ןמֶקַה = ס?/ז. 'קה

 ,אוה-ךורָּב-שֹודְקַה = 600 ה"בקה
 686 1101 0תס, 2168866 26 9. אוח-ךורַּב-שֹודְקַה

 ,םיִהֹלֲא ,-.116} 06
 ץנספ18016 ;-./:01806 (2/. תֹומָרְקַה) 4. הֹמָדְקַה

 ,אֹובָמ ,- 10010006110מ ;!הָהיִתְּפ
 ,--פתצֹלמומַפי 6008002:4166 (/. םיִׂשָדְקֶה) א. ׂשֹדְקֶה

 הָמֲחַמ תיֵּב , -- 8!נ08מסט86, מס01086 :!ׁשָּדְקֲה רַבְּד

 םֹוקָמ ??9מש 1806 !םיִלֹוח תיֵּב גסטענ981 ;םִייָנֲעַל

 ָלְכָלְמ
 4010216 1תומה0 0? 8 (2? ס-)  עֹצונשרקֶה

 1סש :םִִיָנֲעַל הָסֲחַמ תיֵבְּב .תֶבֶׁשֹוי  הָׁשִא .ןנסס1יסו6
 ,הָלֵפְׁש הָׁשֶא טטסנמפמ

 1816 1ת1זמ806 03 2 םס01/- (עז.סע .--) 8 קִינשדְקֶה

 106 1611סיש !םִִיָנֲעַל הָּפֲהֵמ תיֵבְּב בֵׁשֹוי ׁשיִא .גסוט6

 יי הן ,לֵפְׁש םֶדָא

 2660 דמומסע" ?מס זו 64/. ןֹסְקַה
 (600407064 0/ 1206 0676 100045 /:0 40800 //000684 

 הָוְנעֶמ םינבחה םיבתוכ ךכנ ְךֶרָעָה ןֵמָק , --|6'94006000)

 | ,(םהיתומש תמיתח ינפל
 ,הָרֶצְקִּב ,-.ות 80019) ום 8 סס26 060 רֹוציקה
 ס1/0010008 ץץע06088108 (//  תֹופְקַה) 8 הֹּפְקַה

 דש19מ 186 861011 04 906 120 ות 186 8ץת8-

 תחמשכב) תֶסֶנְּכַה תיִבְּב הָרֹוּתַה רֶּפֵס םִע בּוּבִמ , - 2086
 .-- סע (600.) ;(הרות

 ,רוציִקַה = רוצְקַה

 0841981 ץטת1פמזמסת? :;הָנֵרֲה , - 81029:16/ . גֹרָה

 .בָרָח יֵדָי לַע ןיִּד תיֵּב תַתיִמ 'סֶד 6608118110ת

 , = 88018 8. לֹגְרָה
 ט50 18 8 800026 תפ- ?;סס עֹבֶט הֹׂשֹעַנ לנְרָה

06 -. 

 -טעמ יו זקפה טײטַאכ קירדסיוא רעד זא ,סיוא טעז סע זא
 ןיא טגאז עמ .טרעװ םענײלק א טאה עכלעוו .,עקשור
 ןײק טאה סע !טסייה סאד ,"עקשורטעפ א טרעוװ זיא'ס" שידיי
 ,טינ טרעוו



 ןענעגְרַה

 {0 1101 :גֹרָה 90 10 זמטע;06ע/ ש 6 ןענעגְרַה
 ,לקלמ 90 8ץסנ) (0.) ּוהָּכַה

 1 2זמ 8 זטומס64 זמפמ שנעמ רעטעגרהעג ַא ןוב ךוא --

 ,אנא אלימק ארבג
 00 זמט111806 986 רט0108 ן|מ ירבע וד ןענעגרה --

 ,האירקב תולמה תא לקלק 16860109/
 . -366/מ9 (ע1. תֹוׁשְנְרַה) 8  הֹׁשִנְרַה
 .-.986 זתמסט|? 03 186 16:מװמ16 8. תיֵּבַה"ֹרַה

 ,הָבֶׁשֲחַמ ,.- םסטפמ1 (;/. םירּוהְרִה)  רוהרה
 .-ת21ס0טם9 0? 011668 8. םיתיזה-רה

 ,רּונַּת סטסמ, 89076 (עז.פ --) 8. עבורה
 8181 ץסניֿפסמ} 1401206166 (2/ םיגֹורֲה) 9. גורָה

 .=תוּבת
 .ערורג == עדורה

 88, !הֶָבָחְרַה ,- 0011010 (/. תֹוחוָוְרַה) ?. החוָוְרַה
 .חַוָר ,- סע6

 ,החוָוְרַה == הֹחְורַה

 .- 60ת11019, 6886 (2/. תֹובְחְרַה) 8 הבָחְרַה
 04900810 07 ?וזמס) ץע010ת4- . ןֵמְזַה תֹבְחְרַה

 ,הָּכְרַא , = ם811ס11

 4068010, !םסט 80 ססת- //2- תֹׂשֶדּוקְמ ּתַא יִרֵה

 80018066," (100108 ,ןל'001 126 ,/0נ0006 8000 0/

 4706 00י1066000 10/0096 101000000 1006 1000 סת 6

 . =- | ן800ס* ס/ 1706 00006)
 ,-.81800096/, 108882016 (20. תֹוגיִרֲה) 8. הניִרֲה

 ,הָמּוהְמִּב תּוקְּבַאְתַה ,הָאָּכַה 1186, 80121116 ;גָרָה
 10 18 800060066 ץץ18086- ק;ש- הֹּבְׂשִמ הֶז יִרֵה

 ,בֹומ רָתֹוי דֹוע 811 886 80006/ ;--רטסנפמצ
 'ס זמסטת18108 0 68:0088," 8. 2. ְךֶשֹוח-ירְה

 ,דאְמ קֹוחָר םֹוקָמ 18-011 16810

 181 9ה08/} ךשוה-ירה יד רעטנוה ,ךשוחדירה ןוא --

 ,דאמ קוחר םוקמב 89 986 1ט8'0114 64

 !זמסות1818 220 2608818/ א 2? תֹועְבְגּו-םירָה
 ,תֹולֹודְנ תֹוחָטְבַה 0680 ןעיס658
 00 1081:6 81089 ןע0101868 תועבנו"םירה ןגָאזוצ --
 ,תולודג תוחטבה חמבה

 ,-8 ?6010816 017 1גס סצס} 18898ת/ 4. ןיֵע ףרָה
 .עַגָר

 .-- 986 6/060196 2188160/ יּבַר בַרָה == 620. ר"רה

 .--םסישס+ 01 810016צ} (2/ תֹואָׂשְרַה) , האָׂשְרַה

 ,-.1מנזמס1:08110/ 0? 106 8סט| . ׂשְפְנַה"תֹרֶאְׂשַה

 .הָּמָׁשְּנַה תּויִחְצִנ
 ,=-ססתןט18410ת (קז. תֹועַּבְׁשִה) 8 העָּבשַה

 .-1ס9טעמ 03 801069מ3ת6 1080 8. הדיִבַא-תבָׂשַה

 ץס- :נָׂשִמ ססתססקס1סמ, 1468 (2/. תֹונָׂשַה)  הנָׁשַה
 ,הָנָבֲהַה ןֹורְׁשִּכ , =. טטסע 01 60266װ110מ

 29001406806 ;-8טגמ0עט180ת, 0826 8. החָנְׂשִה

 .תיַֹלֶא הָנְׁשַ
 8טמסעצ18108 0964 486 11- הורשכ ףיוא החגשה --

 הדְמְּתַה --- 198 --
 תורשכ לע החנשה 9081 םע678/8004 07 4
 ,תולכאמה
 0 26 06206/ 8 החנשה סנצעמוא רעטנוא ןַײז --

 ,שיא תחגשה תחת היה עתס8'1804 6

 .- 8000181 ץעסצ166206  תיטְרִּפ החְנְׂשַה
 ,ךרָּבְתִי -םָׁשַה == 42. י"שה

 סס ץס9ע086, ס808װס (4) +. ח ןענעכְלַהיונְביִׁשַה
 | ,ַחֹרְּב ,רֹוחָא גֹּפֶה

 .יישח = ת"ישח

 סט19ט16, 600024- ;-62110246ת70600 הֹלַּכְׂשַה

 ,תּוּבְרַּת , - ס1ש111884101 ;=-10ת

 ;-.00190416} 6004681108 (2/ תֹומָלְׁשַה 8. אמָלְׁשַה
 ,ןֹורָׁשַּכ 80001011810620 = |

 ,םיִהָלֲא ,-- 906 תפגמס,* 606 .. םֶׂשֲה

 ס10188104 (0/ 6 1000 (21. תֹוטְמִׂשַה) ?. הסמְׁשַה

(06880406 "101 -= . | 

 "וופצ 608 ץנספץס; +גצ קי ְךֶּכְרַד חיִלְצַי םֶׂשֲה
 6406 ;- טפצ,* 8 ן1628820 ןסטצתסצ 90 ץסט!
 .ךיֶשֲעַמ תֶא חיִלְצִי םֵּׁשַה טמס66 עסט!

 "ץע81806 20 1מס תגנממס" 606  ְךֹרְּבְתִי'םֶׂשַה
 ,םיִהֹלֲא

 טס (106. ;-.וםאס 6668 1686 קק- ךןֵּפ ְךֶל רֹמְׁשַה
 ,זא ףֶמֲעְּב רָהְּוה 681:6101 סנפמ ץסטי ץסת

 ססתןסס9ט6, פטעץעס81- (2/ תֹורֲעְׁשַה) 8. הֹרֶעְׂשַה
 . = 104, םצְח 8

 .-גמפץננית910ת, 181106206 (ע?. תֹועָּפְשַה) 9. העָּפְׁשִה

 686 617/מס 1ת8װ1/88104 העפשה עכולטעג וד --
 ,תיהלאה העפשהה
 00 2876 תם 1ת1|ט- ןצעמוא ףיוא העפשה ַא ןבָאה --

 ,שיא לע עיפשה 6406 סמ 8 עס180ת

 . = 146618110 ;תּוצָּמַאְתִה , -- סמ6ס8שסטע8.תֹולְדַּתְשִה
 ,םיִעּונֲעַג ,-- 668116, 10881מ9 5. תֹוקְקֹוּתְׂשִה
 ,םִיַּלְנַר יִמ ,- טנ186 . יחנְּתְׂשַה
 .-סטלמסטעומש 0? 140 תס819 = ׂשֹפְנַה-תֹוכּפַּתְׁשִה
 .--80010810ת, 180181102 8. תֹודְדֹוּבְתִה
 ,יּולְנ , -- ע00014010מ 8. תולָנְתַה

 10ש06180108 07 1860 6016186 8. הניִכְׁשַה-תולָנְתִה

 ,הָניִבְׁש יּוּלָג !- ם1סצזצ
 .ש דַחָתִּת = ׂשֹדַהְתַה

 ,תובייַחְתֶה = תֹוביֵחְתִה
 טס,1ממומ;/ 001מזמ6ת06- (2/. תולחְתַה) 5. הלָהְתַה

 610106218ע7 !תסרש- ן-1219180104 ;- עמס6

 ,םיִדּוּמִל תיִׁשאֵר ,6

 ,- 680מ08188/2 ;} -2ע60ע 8. תובהַלְתַה

 609מ081881016 !בָהְלָנ 8:0029 66/. גודתֹובהַלְתִה

 ,בָהֵלְתִמ
 8טץק1- ;=- 20:809612206} 28814טו97 5. הֹדֶמְתַה

 ,תֹוציִרֲח ! - 68410ס, 6

 ,ןעפ -- ןֶּפ :ליפשטראוו א (א = |



 תונַמְתִה

 ,הָרְׂשִמ ,הָדּוקְּפ 0406 ;-8ץעץעס1מ0629 5. תֹונמְתִה
 .--סממס81910ת 8. תֹודְגַנְתֶה

 .תּוקְּדַטְצִה ,--פעס109:ש 8. תֹולְצַנְתַה

 ,תֹולָעָּפְתִה !גמקו;210 ; --פיטפצסתומש 8. תֹורְרֹועְתַה

 ,תּובֲחַלְתִה

 8008400100 ?עסנמ 20096 8. אליֵעלְד אתֹורֲעְתַה

 .הָלֲעַמְלִמ תּורְרֹועְתִה ,--
 800886ת1מ0 1זץסנג 261000 8. אֹּתַּתְלִד ַאתורעְתִה

 .הָּמֵמְלֶמ תּורָרֹועְתַה
 .-- סת0מ8188עג 84 תֹולעַּפְתִה

 ןרעבלעק .ז ,תולעפתה ענרעבלעק --

1 
 טמס 8140 1000ס+ 04 עס 1160עסוס 81088266 4. ו

 הָׁשֵׁש 814 ?שואז. || ! יִרְבִעָה תיִּב-ףֶלֶאַּב תיִׁשְּשַה תֹואָה

 .-820 ןעיפק 'ו

 .רדָאַו רדָא .ז !יִנֵׁש רֶדֶא 840100008) 4602 5. רֹדֲאְו
 ,דיִדי 1100 (0/. סע --) 8. ּתְבֵהָאְו

 וו = ואְו
 .- 220 םס 18 םס9 180/6 /ש- ֹונְניִאְו

 םס שסתפ םיׂשפש 4260 !ונניאו קעװַא זוא רע --

 ,םלענו ול ךלה 6188//ס4
 "86 1? ץס 808/| םהָצ} ק/ע לכאנ הַמ רמאֹּת םִאְו
 לא רג29 8281! יטס 6201, 246 רטם20ס 9

 ? הָלָּכְלַּכַה תֹודא הַמּו תגספמפ 09 7
 826 136 166ססזמסז קו ןֹמָא רמאֹנְו לאֹוג ןויִצְל אָבּו

 8811 0016 טמ?ס 210ת 2464 ראס 8281| פיש;
 םויס) .-.נמסת (04900/ 00:001019400 0}/ 60 86200)

 .(השחד לש ליגר

 -- 0904 8264 80 1011 רֵמֹוגְו == 480. 'וגֹו
 ,-061191ת9?6 8. 'אֵדָו
 ,יודיו == יודְו

 .= מס ץניסס1 18 ק/ע- יאר אָהְו
 "הת0 מס 18 1061:01101/" 2 ץע8עסע 5. םֹוחָריאֹוהְו

 הֶלֶפְּת 8810 סת 3/0062צ378 226 10ט1:8624װ8

 ,יִׁשיִמֲחַו יִנֵׁש םויְּב תָרָמֲאְּנַח
 .- 800 86002601ש 606 תיִנָׁשַהְו
 יו תֹואח םָׁש םפמגס 01 986 160061 ו (ע2? ןיוו) . וו

 ,םיִׁשָנ רטסזמסת (604.) 5. 41. םעירעבַאװ
 וםָלַּפ 0818ת06 !לֵמְׁשִמ רטס12םט (2/. | -) .5 גָאװ

 ,םִיַנזאמ
 .יִחָרַּפ ט8880086 (27. | -) 5. דניבַאגַאװ
 לט ס19-1מסמ סי, יט 6 5  טלעניגָאװ

 לְָׁשִמַה רַמְׂש
 ,רּונְו עונ ,רֹדָנ 60 יט88661 ש. 4 ןעלגָאװ
 ,הָרּונִּת טט28061186 (1/. | -) 5. שינעלגָאװ

 יוָטָה :וּבִל בֹרֲע 90 0806 ש. 4. ןגַאװ

 טָאטלױאוו -- 199 --

 80801800104 01 סס0וץס18- 8. תֹויִמְׂשִגַה תוטְשַּפְתִה

 פלי 606980םז0026 ?{סמג 8'026 01

0612 =. 
 "80 תסקס/* םתנג6 0? 106 7402186 4, הוקְּתַה

 ,םיִנֹויְצַה ּלֶׁש יִּמִאְלַה ריִׁשַה םֵׁש 88410241 מצנמת

 .- עס1ע018810מ 8. רֹתָה
 "ץסץגמ18810מ 01 ?ע8ת8- (// פ -) = אקְסעירּתֶה
 20410ת/ 21400121021! ץסעעג188104 90 6

 1446:6088 (0080101860 1010146600 קצ 8

 . = 0010910 81:808ס1069

 ,*-תםמטוזמסתפ 01 ץסוש8 8. םירְדִנ-תֹרְּתַה

 יו
 טטפשסמ 0819 (ק/. רענעגעוו ,ןגעװ ,ס -) = ןגָאװ

 ,הָלְגַע
 ןוגינ ַאזַא טצוז עמ ןגָאװ ַא רַאֿפ סָאװ ףיוא (27064) ד-

 אהסת ץסט 216 80 110116 ץסט 10089 ןעמ טגנוו
 ךלה אתרקל תילא 00 88 106 0188 0
 ,היסומנב

 ,תֹולָנֲעַל ךֶרֶד ספג:ל-שטפ} (ןז. | =) 8. געװנגָאװ
 8180, קפוע 04 808108 (2/ |-) .לָאׂשגָאװ

 ,םִיַנזאמ ,םָלָּפ
 ןעד סָאוװ = ספי. ןעדָאװ

 ?יאמ אלא םטפ זטמ860 ? ?ןעדָאװ אֹלָא --
 .יָסּור ףּורְׂש ןיַי ט1800צ7 1208818ת 5. עקלָאװ

 ,חֿפיֵא יהָיא ויִא דסםסס 006. ואוו

 דטמופמסנ/ רטםסניס 600. ןיהואוו
 .קַאפעקֿפלָאװ = קַאלעקוװָאװ
 הָלָלי עספע םסיש} (ץז סע --) 8. יואו
 הָפָי ,בֹומ טטס11 6606. || !:הָפָי ,בֹומ 2006 06/- ליואוו

 ,הָחָלְצַה ,רֶׁשֹא דש611816 8. || :בֵמיֵה

 ,בומ םדא 8 4006 זמּפמ שנעמ רעליואוו ַא --

 :בומ םדא 8 4006 161/000 גני רעלױאוו ַא --
 ,ראפתהל בהוא ,ראפתמ 8 008800, 8 טעם
 םפקמצ 18 4006 ...םָאװ ,ןשנעמ םעד זוא ליואוו --
 ...רשא שיאה ירשא תמםמ טמס ,,,

 םסיש םגקק} 18 26! !םוא וצ ווא ליואוו זַא --
 ! אוה רשואמ חמ

 1ג6 :תסיטפ רט611 9886... ...,זַא ,ליואוו סונוו רע --

 ,.. יב במיה עדוי אוה

 40 סםןסֶש 00680611 2206 ןווג ליואוו ןזָאל ךוז --
 ,גננעתח 8 4:004 6

 40 טַײהשנעמ רעד ןוֿפ לױאו סָאד רַאֿפ ןטעבוַא --

 השע רשסעא 301 986 ױט0118/6 01 0

 ,ישונאה ןימה תבוטל

 טסת069016006, סםהנתוטע (1/.|-) 8. טַאטלױאוו

 .הָקָרִצּו דָמָה הׂשֲעמ

 .ןָאָל ,הנֲא
 + ז



 ניטליואוו

 6880, 6001010100 {טצטעצ (2/. | -) 8. גיטליואוו

 יגּונֲעַּת ,הָבָחְרַה ,הָהְורַה
 ,םיִנּונֲעַּת ףֵדֹור םצ ט81196 (2/ -) 8 רעגוטלױאוו
 !רָסָח לֶׁש טסמססס168?} 628:108016 44. גיטעטליואוו

 טס460016206, סםפצנוֶש 85. טַײק --|| ;דָסֶח הָׂשֹוט

 .הָקָדְצּו דָסָח הֶׂשֲעַמ
 60/. שיגנוי-ליואוו

 .רֵאָּפְתִהְל
 2006 8600029 (22 ס- !-) 8. רענרעל-ליואוו

 ,בֹומ דיִמְלַּת

 .הָבֹומ הָנּוכְּת ,בוט 40062088 . טַײקלױאװ
 ,דָמְלֶמ 6608406) 108ע66 04/. גודווענעקליואוו
 ,הָריָּד 490611188 168100ת06 (ק/. ןע -) 5. גנוניואוו

 ןָּכְשִמ
 ש. .. ןעניואוו

 ,בֹׁשָי ,ןֹבָׁש

 ,קםיָאוו = קסיואוו

 ,םֹהָנ ,לֵּלִי סס םסיס}, 081 6. ח. ןעיואוו
 ,ׁשָא רַה ס010280 (ן/ סע- ןע-) 8 ןַאקלואוו

 ,הָּפֵרְׂש רַה
 יעצָּפ ,הָרּוּבַה שסגתס) 8016 (2/. |=) 5. דנואוו

 הֶּכַמ
 101/8016 !אָלָּפ ט00406/ (0/ =) 4 רעדנואוו

 ,תַפֹומ ,םָנ
 זמוניפ0110118 :אָלְפִנ דטסת061?ט1 46/{. רַאברעדנואוו

 ,יָתְמֹומ

 ,.רַאברערנואוו = ךילרעדנואוו
 היה 60 428902180/ 8טע2ע186 44 64 ןרעדנואוו

 ?ס 1ס זאָלַּפְתַה 6 ט002606ע/ ש 7. ךיז -|| :-ל אָלָפְל
 ,םָמֹוּתְׁשַה 4800018מ06, 26 ֿפטיקע1866 |

 א985 1 םנמ םטעץץע1800 ךומ טרעדנואװ םע --
 ,יניעב אוה

 ,שגנלֿפדלווװו = שַיולֿפדנואוו

 ,וָמָר 8186 זןיע ףֶרָה ישנמצ (2/ ןע -) 5. קנואוו

 -תֹולָאְׁשִמ ,הָׁשִקַּב ,ןֹוצָר .ץֶפֵח טס18מ (1 | =) 5. שנואוו
 ,חָבָרְּב 1 בָּל

 ,הָיְהִיֶׁש םֹוקָמ הָזיֵאְּב םתצוטמסנס 600. ויא-סע-ואוו
 8116 ;הָחיִמְצ ,לּוּדָנ םסיטסמ (קז. | -) 8. סקואוו

 ,(שיא לשנ הָמֹוק
 ס8111880-8006} ס8ע11886- (ןז. ם -) 5. עינװָאזָאװ

 ,תֹובָּכְרֶמְל ריז 06
 .עזַאװ == קיגָאזַאװ

 ןמסססצ ו!ְליִצֲע 406סז-ק09 (4/ ס--) 8. ענָאזַאװ
 ,תיַב עַטְנ ץ!8מס

 ?0 ם27ס זמטסג 90 00 שש ש. ?- ךד ןעגזָאװ
 ,-ב לֵּפַט

 ,לַטְרַנֲא ,לָּפַס ט886 (2/ ם =) 5. עזַאװ
 .ךֶרֶעָה-בַב ,ָּבְכִנ ,בּוׁשָח 1נמץסנ:18ת9 66/. ענשזַאװ
 ,ֹוּבָל בֹרֲע 90 4216 6. . ןעשוַאװ

 בָהֹא 20280:ת8} 00880101

 ,רּוד 40 630011/ 108100) 6

 ךיז ןרעגלַאװ -- 900 --

 ט084666 !ךומ לָׁש 0? 10840188 00/  עװָאטַאװ
 ,ךּומ םָע אָּלִמִמ

 ,רעכַאמנטַאװ = רעכַאמלטַאװ
 וט8061מ8-10820/ (2/ ס- ,=) 4. רעכַאמנסַאװ

 .ךּומ הֶׂשֹוע
 {םס 6006 481:6 !רעכַאמנטַאװ רעד םוא טפַאכ (46.) --

 ! ןמשה והחקי מות !
 ,ךומ טט806108, 00990מ 5. עסטַאװ

 ,ךומ אָלֵמ סס 086 ש. 6. ןעװעטַאװ
 .רֶפְּכַה טָפֹוׁש 2116 (21 סע --) 8. טיָאװ
 ,ןּותָמ 810יש ;יִׁשָפָח 166 66/- ענליָאװ
 ,לִיַח פימגצ 8. קפיָאװ

 ןֿפימש =!םַהֶלֲה 00 יטפע, 1889 ש. 4. ןעועיָאװ
 רֶׁשֲא מפניל181 :אֵבָצַהְל רֶׁשֲא עגנוג?פניצ 60/. ענעיָאװ

 .הָמָחְלִּמהָל
 ,רֶמְׁשִּמַה ליַח טט890מ, םט816 (2/. |--) 5. 'ךאװ
 ,רַע 4086 660/. ?ךאֹוו
 .ּובָׁש טטססצ (21.| =) 5. ךָאװ

 אתעובש 8006 טטסס! הקץ דט061:! !ךָאװ םוג --
 ,(תבש יאצומ לילב םולש תכרב) אבט

 ,רֶמָׁשִמ תַּכְמ 8סתסע-טסצ (/. ס =) 4. עקדוב-ךָאװ
 רַׂש ס182:061-218806/ (2/ ס-) 5. רעטסַײמכַאװ

 86180800-218101 !הָמֶחֶלִּמַּב אָבֶּצַה תַחּונְמ לַע הָנְמִּמַה
 ,בָכָרָה ליִחְב חֶאֵּמַה רַׂש 01 08ש09עצ

 90 טס תאספנצס} ו"לַע רֹמָׁש 00 608008 ש. 4  ןכַאו
 ' ,רֵע היָה 06 טק

 טט8001ג-210:9 (000102 260 (14. |-) 5. טכַאנכַאװ
 סטסוי 60 2006 01/10 00 106 1060 6'6/00 002:0000-
 ,(הלימה םדוקש הלילב דליה תרימש) םיִרָּמָׁש ליֵל .009000)

 ,רַע 800886 66/}, גורנבַאװ
 ,גנדעבָאוװו = גודנכָאװ
 ;יָעּובְׁש םּולְׁשַּת 00008/} ת8ָצנמסם9 8. טלעננכָאװ

 ,תיִּבַר טפטנצ
 ,ֿפֹוחַה םֹוי טט060-689 (ע7 געט .-) 8. גָאט|גכָאװ
 טטסס1} ךט01108010ת, (/? |-) 9. טֿפוושנכָאװ

 ,יָעּובְׁש ןֹוּתִע רטססע1צ
 סטסצ- !לֹוחַח יִמְי פָׁש 04 וטס0/-68צ 66}. גירעכָאװ

 ,לּלֶחֶמ ע:ס?8מ6 ;םּוׁשָּפ 68, 0ע01ת8זצ
 .ְךֶׁשָנ ,תיִּבַר טפטײװ 9. רעכָאװ

 ,תיֵּבָרְב הָוְלַמ טפטעס/ (2/. סע --) קונרעכָאװ
 ,טײק = יענטָאגלוװ = טַײק .- ,עקכָאװ
 ;הָלְלֹוט ,קַיָד עפנמץמ819, םט1טס82/ (27.|=) 8. זלַאװ

 ,(תכתמ וא ץע לש) ליִלָּג 0716
 .הָריִחְּב 61609100 (ע/.| =) :לַאװ

 ,רֶמָע רטסס1} 8 לָאװ

 .(היטורב) זֹוחָמ 081110108 (2 } =) 5. טסָאלָאװ
 וט00404 (26 רעצלעה-=)  ץלָאהװרעגלַאװ

 .(קצבל) ליִלָּנ 1011ס1 70 6000/)

 ס0 116 800 ּלָגְלַּנְתִה 9ס ע011 ש. 7. ךיז ןרעגלַאװ
 היָה 90 116 ומ 081660 !ץֹופָנ היָה 020 0



 דלַאװ

 10 יט8מ06ע/ םמסוגפ) טס 0- :;בֵל ׁשיִא םיִׂש יֵלְּב חֶנֶמ
 .הָחּונְמ םֹוקְמ יִלְב חיָה ,דָנְו עֶנ הֹיָה 8
 טס 11סס םיױטםיק 1זיסנמ דמערֿפ רעד ןוא ךוז ןרעגלַאװ .--

 ,רז םוקמב בשי 6
 רקי היה 40 26 802006 ךוז ןרעגלַאװ טונ (40.) --
 ;ידמ רתוי היה אֹל 809 40 06 סטסזיזמטס/מ ;תואיצמה
 26 םה8 206 טלעג ןווק םינ ךז םרעגלַאװ םוא ייב
 עכלעזַא :ידמ רתוי ףסכ ול ןיא סטסעצמטסמ 100תס
 ?םסעס 226 206 סינ ךוו ןרעגלַאװ ןשנעמ (עסיורג)
 רפסמ בר אל 1מגמצ (8680) ןקסנסמ8 1110 6
 ,הלא ומכ (םילודג) םישנא

 ,שָרֹח ,רַעֵי טסס06} 01689 (ץז. רעדלעוו) 9. דלַאװ
 ,דֹורֲע ,אָרָּמ רט110 888 (עז ןע =) 8. לזוא-דלַאװ
 .ירטי םָנָא טט118 ןעספנ (17. ס -) 5. ענרעב-דלַאװ
 ,םיִטְמִל םושמטטפ:עצמפם (/. םיִנְלְזַג -) ןלִזַ ן-דלַאװ

 ,דֵדֹוׁש
 !טנמעסנצמ8מ, }טנמקסעממס;- 5  רעלדנעהידלַאװ

 ,ןִיָנְב יִצֲע רַחֹוט סגל

 ,תֹורֲעִּיַה בַר דססס0צ3 00. גידלַאװ
 סני8מ8- !םֶרָא אָרָּפ דט1104 זמּפמ (ע7.| -) 4 שנעמרלַאװ

 ,(ףוק ןימ) יִרֲעַיַה טָדָא סוג084/
 ,רֵׁש ,ריֵעָׂש טטס06-6סעמסמ (2/. תֹוחּור --) .חּורװ-דלַאװ
 .ירעַי חּוּפַּמ סע8מ-8קע19 (21  ךעל --) עלװעפע-דלַאװ
 דטסס}1-עמסניסמ8ת9 (2 ס = ,--) 6. רעלדנעה-לָאװ

 ,רֶמָצ רֵחֹוס

 רֶכִמִנ ,לָז סגסּפפ (ס0וװע. רעלעוולעוו) 00}  לװלָאװ
 ,לֹז סת680מ088 8. טַײק .- || ;לֹווְּב

 רַזֹוע לַעּפ לטסט18, 8018 . 666 (ןלעוו ןוֿפ טלָאװ
 .יאנְתַה ּךֵרָרְל
 ...ֹול יתכלה 1 יטסט16 80 ןווג טלָאװ ךוא --

 00106 סתם! !תּוריִהְמִּב ףֵל םטסססװ 8108! 424. יַאילַאװ

 !הֶבָה
 90 םוטס 8 6ע0- !לָנְלַנ 90 2011 ש. 6. ןעיאילַאװ

 זס גסו1, 116, 6.7 ְךִיז --|| : -ל תֹומְלֲהַמ ןתָנ סֹומָּפ 0
 ,(שפרכ) לֵנְלַּנְתֶה דט81100

 ,יָרְמַצ ,רָמָצ ֹומָּכ לטסס117 66. גולָאװ

 פנמסטמפ (0/ 6 000 0/ 06 (01 פ--) 8. עטוילַאװ

 1806 01 64- :(בוח הטש לש) םּוכָמ .ְךָרֶע {020006)

 ,(ףסכ תורטש לש) רַעַׁש ,ריִחָמ 6

 :-- .ךֶרֶּדַל וָגְרַא .ךֶרֶּדִל תַחַּתְמַא 81186 (2/ |--) 8 זולַאװ

 תֶבֵּת 02680 01 8 ס81עה8ס0 (26 ס-) 8 עולַאװ
 ,הָבַּכִרְֶמ

 ,יַאילַאוװ = ַײלאװ
 001016 !הָאְרּומ סעסץע, סע (206 ס8-) 8 עילָאװ

 ,(םדא ראוַצכ) קָפֶו

 90 סס1מ6 !רֹבָצ 0 סה !לֶגְלַג סס 011 4 6. ןעילַאװ
 םמֹורְתַהְו ְּךֵּבַאְתִה טֶק 14 4108 010068 (9000/6)
 ןעיַאילַאװ == לֵּנְלַנְתַה 90 1011 יש. += ןִיז --||;(ןשעג
 אךוז

 ריפמַאװ -- 201 --

 81001:6 601068 טמ ןעמיוק ןוֿפ ךיור ַא טעילַאװ םע --

 ןשע ןמ 6010 0100408 1{?סנג 186 סתוזמתסצ
 | ,הבוראה ןמ הלועו ךבאתמ
 {ס ע01 0 116 סת רע רעד ףיוא ךּוז ןעילַאװ --

 ,הפצרה לע לנלנתה 416 004
 00 116 גת 266 813881821ש טעב ןוא ךוז ןעילַאװ --
 ,םיתלצעב הטמב בכש

 ?ץלַאװ = (םז סעצליַאװ) ?. !ץעילַאװ
 / ,יץלַאװ = (2ז |--) 5. ?ץעילַאװ
 | ,ּוא ןֹוטְלִׁש ,ַחֹּכ ץסדטסע 5. רעילַאװ
 ;םֶרֵח ּותָרָמְכִמ 9180:28-269 (1  סע-) 5 קילַאװ

 ,ליִלָג ע01161 :תֶרֶמְכִמ 018-6
 לַעַנ 9616-טסס9} 3019-8306 (1/. פע -) 5 ץקולָאװ

 .רָבָל
 .רֶמָצ לָׁש דטס016ת 06/. ןלָאװ
 שא 81- ;הָיִכְּקַו תניִרְּטִמ ׁשיִא 10 811801180 ךעלָאװ
 ױש 81180218ת ?טתס !יִכָלַנלֹוחְמ 180מ:48 6
 יִבָלַנ ןּוגנ

 יִָלַו ןג 1081180מ182 ?טס . לכעלָאװ
 ,(חמצ ןימ) אּורְמ 08101182 . ענַאירעלַאװ
 ,בָאְו יטס1+ (ע1 ףלעוו) 4. ףלָאװ
 .ןיִנַּת טט3816 (27. } -) 8. שוֿפלַאװ

 ,בֵאָז ןֵׁש רשס8'?1 1001 (21 רענווצ --) 8. ןָאצ |ֿפלָאװ
 8 1606 01 טסתס (2/ ְךע -) . לדנַײצֿפלָאװ

 8080 1116 8 דטס8'?1 0043 (0?טסח 70 07: 0
 בַאְו ןֵׁש תּומְדִּכ םָצֵע תַכיִתֲח ||6/6ישמ0 4066 1061/20)
 ,(םיִנְׁשֹה תחימצ תעב םידליל םינתונשנ

 .קַאלעקלָאװ = קַאלעקֿפלָאװ
 ,ליִלָנ עס116: (עז. | =) 5. !ץלַאװ
 1 ,לוחמ) םֶלַו רט81זש (ע/ | -) 8. ?ץ'לַאװ
 גיִרָא טט00164 6109ת, 1/0:8064 81011 4. גַײצלָאװ

 ,רָמָצ לֶׁש
 ,לָגְלִנ ,ללָג 90 ע011 2 6. זןצלַאװ

 ,םֶלַו פֹוחְמָב אֹצָי 90 טפ1?ש ש. 8. ?ןצלַאװ
 610090181 0084689 616000- (עז.| -) 5. ףמַאק-לַאװ

 .הָריִחְּבַה תֶמָחְלִמ 181 68נמץ219ימ

 .בָע ,ןָנָע ס1004 (עז. פ -) 8 ןקלָאװ

 ;םִיַמ לֵּנְלִנ סןסט6טטע89 (ע? ן--) 5. ךָארבנקלָאװ
 .ריִרְנַס סגטיק 80רשטסע

 וָנָט לָׁש יןָנְעְמ ס1סוג8צ 06/. גידנקלָאװ
 : .זָאבָא = עקלַאװ
 ,המצג ׁשּוּד ,ׁשֹבָּכ 90 +ט11 2 6. ןעװעקלַאװ
 ףטס1?-זמפת, רטסעס0011 (2/ סע -) קַאלעקלָאװ

 .(ב בָאְזל ּךֵּפִהִנִׁש םֶדָא
 ןָנֶעְב הֹּפְּכ 00 טסססצמס 61004צ 6 4 ןענעקלָאװ
 ,(המהב לש) םִיַעמ טנינעס ( עז | -) 5. פמַאװ
 ,םָּד ץֵצֹומ ףֵּלַמֲע טּפמגקניס (17. | =) 8. ריפמַאװ

 ,(98/ס01 שיזייצנַארּפ ןוֿפ) 8107 שוליופ ;ןצישֿפיל ייב (א
 ,ש1160188 שילוופ (ב .טֿפארק יטכאמ |



 ןָאװ
 צ

 ךֵל ,ֹואָצ 869 ס00!} 2ס80ת0/ םוטתצ|! 406 ןָאו

 !הָאְלָה ׁשּנ ,ויִָּפִמ
 .הָעיִמְנ טט8מ461109 (ץז. ןע --) 5, גנורעדנַאװ
 .ַעְֹנ ,דונ 90 084646/ 6. 4. ןרעדנַאװ
 ;ַעַסֹנ 108400:100 060/. גורנרעדגַאװ

 ,לֶהֹא בֵׁשֹויָו ַעֵסֹונ
 עםונ טבש 40108016 11106 םבש רעגודנרעדנַאװ --

 ,םילהא בשויו
 ּךָלַה .ַטֵסֹונ טט8מ0סנסע (00. --) 9. רערעדנַאװ

 0ם6 שתס 18 1026 (2/ סע -) + קישטוװָארדנַאװ
 .ַעֹבְנִל םָהֹוא םָדָא 01 טע8ש611ת0*

 .ןרעדנַאװ = ןעװערדנַאװ
 ,לָתֹּכ ,ריק 0811 (2? טנעװ) ?. טנַאװ

 ץהל 00 41176 90 906 דש91} טנַאװ םוצ ןקנרדוצ --

 ,הכובמב אבה 90 םסממ}ט8 (77/.) :ריקה לא
 00 ץעס808 40 986 1008 טנַאװ רעד וצ ןדנור --

 ,אושל שיאל רבד
 0ס 890סזמ09 486 טנַאװ ןכרוד ּפָאק ןמומ ןווג --

 ,תושעל רשפא יאש רבד תושעל הסנ 1נזמנסם6
 00 ?סנומפי ?0- טנַאװ ַא טומ טנַאװ ַא ןעגנערבֿפױנוצ --

 ,דחי םיכפה ינש רבח 2600 ?יחס סץקס8
 00 06 64010מ048906, 06 טנַאװ ןרעטנוא וװ ןַײז --

 ,חור בוצע היה 6152
 הלעו םפט 10 ס}וזמ מס 1116 רע2118 טנעוו וד ףיוא ןכורק --
 טס 06 עפאֹומש) 26 זטמתמותפ (/4).) :תוריקה לע
 | ,ןועגש הֹּכִמ היה 41
 108118 2296 6818 רעוא ןבָאה טנעוו (277004) דח

 ,לתוכל םינוא
 רָבָּד ,אָלְּפִנ הֶרְקִמ 80טסת/טע6 (21 ס -) 4. ערוטנאװ

 .אָלָּפ ,רָ
 ,ריִקַה לַעֶׁש ןֹועְׁש 61008 (2/. ס -) 5. רעגיײז-טנאו

 חּול 811600-81108086 (2/. תוחּול -) 8. חול-שנַאװ

 .יָתֹּכַה לַע קֵּבְרַחְל
 ,הָסיֵבְכִל הָבֵרֲע דע88מ-?גס (ע/. פ -) 8. עקנעינַאװ

 .ַהיִרָה 00 81061/) 8069 ש. 6. ןעכגנָאװ

 .עצנָאוו ,ץנָאוו = עסנָאװ ,סגָאװ

 ,יִּמַבְמַא ט8?תומס-?טמ, 0898 (2/. ס --) + ענַאװ

 ןענַאװ = טעגנאוו

 ,(םשֿב חמצ ןימ) הָליִנְו ט4ת1114 עילענַאװ

 .ןָיַאֵמ רטמסתס6 --ןוֿפ 606 ןענַאװ

 ,זא ְךֵּבַאְתִה סס סטעע1 (0/' 800009) ש. += ךִיַז ןענָאװ

 ,ׁשָּפְׁשִּפ סט, טס6-טט98 (עז |  =) . ץ'נַאװ

 ,םָפֶׂש 898006 (2/. | -) . ן'נָאװ

 ,םיִׁשְָּׁשִּכ אֵלָמ 1011 01 טט88 00. גיצנַאװ
 ,םיִשְּפְׁשִפְל יִמְרַא קֶבֶא טג8-עסיש06+ 5. רעוולופ-ןצנַאװ
 יץנָאוװ == עצנָאװ

1106 

 יךיז ןעייורד ,849804 שיסור ןוֿפ רשפא ;ןיקצעניל ייב (א

 ,ךיז ןעלגנעלש

 טַײהקנַארק-רעסַאװ -- 202 -=

 טטגס, 4200. 16!.|:הַמ יט80 קעיס. 40/6/ױ- + סאו
 ,-ֵׁש ,רָׁשֲא רשמ1סג, 6

 אה המ יטם20 6068 26 8897? ?רע טגָאו סָאװ --
 ?רמוא

 80106001מ0 8מצסמנמפי זוא םונ סָאװ ,זוא םע טָאװ --

 ,והשמ ,אוהש רבד הזיא
 ,הזיא יט 20 1006 01 ַא רָאֿפ סָאװ --

 686 זמהת רטגס רט88 ןעוועג ָאד זוא םָאוװ ,ןַאמ רעד --

 ,הפ היה רשא שיאה 6

 9180 2004 רטםנסמ 1 ןעוול ךוא סָאװ ,ךוב טָאד --
 ,ארוק ינא רשא רפמה 41

 1820 1 !:םסיש ווו ךוא סָאװ ,ץלַא --

 ,ערוי ינאש
 ,רֶׁשֲאַּכ 88 ו-ָׁש זם8ס 60ח/. סָאװ

 ,-ש יד אֹל םספ סםסט9ג 1080 סָאװ גונעג טונ --
 ,התע הז ןט80 תסוש םָאוו רָאנ --

 תורהמב 248 8004 28 0881016 רעכוג םָאװ --

 ,תירשפאה
 {מס... 986... ...ץלַא ,.,םסָאװ ,,,.,םָאד ,.,,םָאװ --
 רעמ (ץלַא) םָאד טנרעל עמ רעמ םָאװ ; .,.ןכ  .,.רשאכ
 486 10016 רטס 1688 4986 1006 רשס ןעמ םווװ

 ,תעדל הברנ ןכ דומלל הברנ רשאכ 1:00ש
 ,םעפ לב סטסעיק 1106 לָאמ ַא סָאװ --

 ,(א הָלְנַעָה לַט םּפצממסנ (עז. ןע --) 5. גניסַאװ
 טט8901, !ט89ע6 :םִיַמ 108064 (ע? |--) 85. רעסַאװ

 ,(תובוט םיגבא לשנ קֶרֵּב ,רַהֹז (0// 04000007108)

 ,רמח תהשמ 0601629 רעסַאװ טטכנדעג --

 {ס םס ?םעסטש רעטַאװ ןוא רעַײֿפ ךרוד ןווג --

 ,הברה לבט ,םימבו שאב אוב 4210/ 226 זמֹומ
 00 26 1146 88 9900 רעסַאװ םנּפָארט ווווצ נו ןַײז --
 ,םימ תופמ יתשכ םתומדב םימוד היה 8
 רבד 400 80688 4062617 רעסַאװ ַא וװ ןדוור --

 המ לכ 1

 ,תולקב
 ,הָזיִא לע 886, לסםנסמ עזיסח. 40/סוױ'. רעסָאװ

 טטםוסע-טסטעס02 (28 פ8- ,-) 8. רעסיגרעסַאװ

 ,(תוצמל קצבה שולל) םִיַמ קָצֹוי
 889, 880מ9צ (/7/. וזיִמיִמ טשפ?9סנש 66/ גודרעסַאװ

 ,םַעֵמ רַסָח ,לָּפֶּת
 ,םִיַּמַה תַדְמ דע80סע 16061 (2/ )-|  4. גָאװ-רעסַאװ

 דש800ע-ס8נ1162 (21 ס - | -) 9 רעגערס-רעסַאװ
 ,םִיַמ בָאֹוׁש

 ,םִיַּפַה תַנֲחַמ דט80ס-1מ111 (27 | =) +. לומרעסַאװ
 'רט84011411) 04892812809 (20 ן-) לַאֿפרעסַאװ

 ,הָרֵׁשֲא ,םִיַמ לַּמַמ
 ו'-) 44 רעריֿפרעסַאװ

 ,םִיַמ בָאֹוׁש ,םִיַמ ליִבֹומ

 ןֶקֹורְדִה טעסעֿפצ, םצסנסעצ} 8. טַײהקנַארק-רעסַאװ

 אָפ

 ןט800/-0811102 (2/. ס -

 ,בראקדןגָאװ א ,8949 שיליופ ; ןצישֿפיל ייג (א



 רער-רעסַאװ

 ,םִיַּמֲה רֹוּנָצ דט80ס:-ענקס (טז | --) += רער-רעסַאװ

 םִיַמ תַציִחְמ 610106 (0600ו-) (טז { --) +. רַײש-רעסַאװ

 .(םישאר ינשל וקלחי הילע םילסונה םימשנהש החבג המדאג

 ׁשַּבְכַמ טפא-ו0098 (2/ ס--) . עיניאבָאקסָאװ

 ,גֵנֹוּדַה

 הֶיְנְּתְפִר 7024010, רט210ע (4// ם--) 5. עילֿפַאװ

 ,(תופיר קיקרג

 וזִא יו יִלְּכ טסםץעסת} ענג (2/. --) =. ןֿפָאװ

 .ריִׂש ;ריִג ןוממס 8. ענפאוו

 םס0-08עע1סע (22 ס= ,=) 8 רעגערט-ענפַאװ

 ןָיְנִבְל דיִסְכַרְמ אֵׂשֹונ
 יׁשֹּמִח .ןֵיַז 90 םצזמ ש 6. ןענֿפָאװ

 קסּפַה עיעג18006 (עז | =) . דנַאטשליטש-ןֿפָאװ

 .הָמָחְלִמ
 ,בָׁשֹונ אל ,יּונְּפ ס80429 00/  טנַאקַאװ

 הֶרְׂשִמ ,יּוָּפ םֹקָמ טפספמס} (1/ |-) 8. סנַאקַאװ

 ,הָיּוְּפ

 יהדובעמ) ׁשָפֹה ט80810 (2 ס-) 5. עיצַאקַאװ

 .(םידומלמ
 1י8ג1 908 898110ת, ?6ננותט5, (27 / -) 4 לַאזקָאװ

 .הָנֲחַּת ,תֹוביִתְנ תיֵּב 663

 ש. ז. ךד -| :דֵנְדנ ענָה 0 8ממעס ס 6. ןעלקַאװ
 .דֵדֹונְתֶה ,ַעֵעֹונְתִה 40 82816 ,ׂ,1

 ,הָוֲעַׁש ,גַנֹוד טס2צ 8 סקַאװ

 לֹרָּג סס םצסיש (2. 4 ןסקַאװעג) ט 4 'ןסקַאװ
 ,הֹבָר ,ַחֹמֶצ

 .ןפקעוו = :?ןסקַאװ

 .ןעלקַאוו = ןעװעקַאװ
 .קַאלעקלָאװ = קַאלעקָאװ
 .יִּתִמֲא סעטס, 9שט98101 00// !רָאװ

 ,תמא רבד 8 טטס140 01 ?נזג9ג טרָאװ רָאװ ַא --

 ,תּואיִצְמ 1:681197 8. ?רָאװ
 .ץיקחב 830846 :תמאב גמ 168114י7 רָאװ ןֿפױא --

 םטפ8 +סע ם86ג2נתֹומש (1/. סע -) . קַישטָארָאװ

 .ןֵנפְל קׂש
 (0.) ֹובֵרֹע עפטסמ} סעסיס ({/. ס -) . ענָארָאװ

 ,הָמֹוׁש 811001600
 ,הָרֹוחְס רט8168 8. גרַאװ

 .ןגרעוו = ןגרַאװ
 6600. || !יִּתִמֲא ?עטס, ??ט:ם?ט| 40/ גיטֿפַאהרָאװ

 ?עט?9מ- .. סַײק --|| :םָנְמֶא ,תָמֵאָּב פעט!ץ/ 0
 ,תּויַּתְמֲא 1668

 ,תָמָא סעטסמ (ע/. | -) 5 טַײהרָאװ
 ;הָבֵּת ,הָּלֶמ ,רֶבָּד טסס146 (21 רעטרעװ) א  טרָאװ

 .הָחָמֶבַה ןעעסנ6
 טס14 101 0014, ש61086118 טרָאװ ןוא טרָאװ --
 ,תואב תוא ,הלמב הלמ

 הלמב ות 8 ט0010, ות 8016 םרָאװ ןווא טומ --
 ,הרצקב ,תחא

 ענעטערַאװ -- 208 --

 00 םי1טס ס/* 1608 0תס'8 וטס1:6, טרָאװ ַא ןבעג --

 | ,חטבה 00 ןץצססס6
 רמש 90 248660 8'026 רשסע60 טרָאװ ןטלַאה --

 ,ויתפש אצומ
 8 0016 זמט80 26 2606 !טרָאװ ַא ווא טרָאװ ַא --

 .ויתפש אצומ רומשל םדא ביח
 {0 1846 2 ץ01804  טרָאװ םַײב ןצעמוא ןעמענ --

 ,ויתפש אצומ רמשל שיאמ עכת 86 218 דטס64
 ,םלאה 00 ע0102414 811606 רעטרעוו ןווק ןבָאה טונ --

 89 18086 יטסע08)} 80 םֵּפָצֹותַפ רטטרעוו וד שב --
 ,תאז ורמאב

 ,םיִלֹוח תֶרֶמֹׁש 8101:-1מטנ86 (1. ס --) . ןרָאטרַאװ
 ,םומרעוו == טוטרַאװ
 .ַהכ"אָּב 8מס1:68702מ (עז ס- ,-) 8 רעגָאזטרָאװ | !

 ָנֲַּתַה רֶדָח וטפ101ת0-עססנג (27 |--) 84 לַאז-טרַאװ
 ,(לזרבה תליסמל רשא)

 .רֶמְׁשִמ םג8ץס, יטהוסמ (2/ ס -)  עטרַאװ
 םט8/0, 80סקסנ רט8008מ- (4. סע --) . קינװעטרַאװ

 ,רָמֹוׁש תנהמ

 זמ21100061960,} ץטץקעפס (2/ ךע-) 8 לפעטרַאװ

 ,(א הָּבְּב

 םיִקְּמַה יִלָלְּכ סלענגס10ש /002(  8. ערעלטרָאװ
 ,(קודקדב)

 .ןֶּתְמַה ,הֵּכַה 00 0210 שת. ןטרַאװ

 0תס טטגס 166008 םופ (27 טַײל -- --) +. ןַאמ||סטרָאװ

 ,ֹורּוּבְדִּב דֵמֹועָה םָדָא דטסע64

 ,ןרָאטרַאוו = ױרֿפפטרַאװ

 ,ןרָאטרַאוװ = עקרעטרַאװ ,ןרעטרַאװ
 6לעג01081081 1:6808ע08, 69ץ- 8. גנושרָאֿפטרָאװ

 ,םיִּלָּמַה יִׁשְרָׁש רֶקָח צמס1ס יז
 טח800םיטס10  ם888-טסי0 (4/. ס -) . ןכַײצטרָאװ

 ,תַפֹומ ,תֹוא טע001 :תֹואְל הָרְמֶא ,ןֶּמֶס
 ןכווצטדָאװ ַא טומ ןגיל ַא (ניס-) --
 4ב תוא םע רקש 8 ץנ'ס}

 ןָגְרֵה 90 םישטצזממ!6 ש. 4. ןעשטרָאװ

 ,ףָרֹטְמ תנהסמּבמ, 1001 (2/ | -) . סַאירַאװ

 ,תָפָרֹשְמ תמפסיטסזגפת (2/ ס -) +. עקטַאירַאװ
 .ךערַײוװ = ךרַאװ

 ,טעמערַאוװ = סעמרַאװ

 .:םערָאװ = ןרָאװ
 ,תַאַלְמִמ הָּנַמְק הָּנֶע 1000 (1 פ -) 5. עקשטענרָאװ
 ,טַאטשרַאוו = טעטסרַאװ

 ,הָרֹוחְס דעס, 0048 (2/. ס -) + !ערַאװ
 .יּונְּפ םֹוקָמ ,חּורְמ םֹוקָמ ?ססזמ, טט8צ (עז. פ -- )8.?ערַאװ

 .ךרד הנפ 40 6:/202 דרשה ערַאװ ַא ןכַאמ --

 .ְךֶלֶּפ 8טנמ016 (2/.ם--) 5 ענעטערַאװ

 ם 116 רטו9מ

 .טעקלַאיל ןוֿפ רעטַאעט ַא ,80090װ שיסורניילק ןוֿפ (א
 -ראוו ןייז רשמא טראוו סאד ףואד גנוטיידַאב רעד ןיא (ב

 ,(422 ,עיטאמָאטסערכ ,םיובנירג .ז) ןכייצ !



 קעשטערָאװ

 .ְךֵמְׁשַמ ?טננמס1 (ע/. סע --) + קעשטערָאװ
 ,םה רעםעעגסמ .||:םָח רטסענג 60). םערַאװ

 ,םחב 1ת וט8ניתנמס88 םערַאװ רעד ןוא --

 ,תַעַלֹוּת רטסנזמ (/. םערעוו) 6 !םערָאװ

 דט19מ 8168 611116ט19ש םערעוו ענורג טימ (406.) --
 ,האלת ברב
 00 1809 0194 2818 םערעװ טומ ןכַאל (40.) --

 ,שפנ באכב קחצ
 .ןַעָי ,יִּב 0068086 600. ?םערָאװ

 ,םערָאד .ז ,םערָאד ַא טָאה םערָאװ רעדעי --
 ?תסניזמפ} םקנומשפ (27 רעדעב .-) . דָאב|מערַאװ

 ,םיִּמַה תֹוניֲעַמ
 ,םָּמַה 80 ירטפזג ש. 6. ןעמערַאװ

 ,םִיָרָהְּצַה םָחָל 618מ6/ 8. סעמערַאװ
 םספ-ש89סע (4ז. רעשעלֿפ -)  שַאלֿפ|מערַאװ
 ,(הטמב םילגרה תא וב םמחל) םיִּמַחיקּוּבְהַּב 6

 ,תּומיִמֲח ,םֹה יטפעצמ?מ, רעפוינממס88 4. טַײקמערַאװ
 ןםספ 89006 10 טט81- (07. רע -) .. ןַיײטשמערַאװ

 ּהָּב םָּמַהָל הֶּמַח ןֶבָא םגומ
 ,הָאְרְתַה ,הָרָהְזַא יטּפנמנמפ (ע?. ןע -) 9. גנונערָאװ
 ,(ןגֶטמ יַרֿפנ הָּבֵר עצספסעט68 (21 ם =) 5. עינערַאװ
 הֶציִבֲה סט16-6טנמקוומפ (2? סע -) 9. קינערַאװ

 .הָניִבְנ הֶאִָּמְמ
 ,הָרְתַה ,רֵהְוַה 0 שנת ש. 6. ןענערָאװ

 ,הָכָלְׁשַה פמעסיש ?םנסיאומפ (עז.| -) +. ףרָאװ
 ,הָמָנְרַמ ,עלק 8וותח (עז. ס =) 5. עקלֿפרַאװ
 וס +מנסיש 0889 (. ע. ןֿפרָאװעג) ש. 6. ח. ןֿפרַאװ

 ַעְנֲעַנְתִה 90 8מּפעס} ?עסנמ/16 :ַעֵלַק .חֹמָר ,הֹרָי ,ְךֵלְׁשַה
 ש. 7. ךיז -||זַחְז ,ׁשֹמָנ ,בֹוָע 0ס ףטנ9, 16806 !;דֹעָר
 00 םץקעפשש}} :ַעעֶונְתֶה .ְךֵּפַהְתִה 00 0088 06

 0 ?םנסיש 0208611 טמסמ ;רָּפְרַּפ ,םָּכְרַּפ 896
 | ,חלע לֵּמַנְתַה
 ,המאלמה תא בזע 40 ףט19 טט01/4 טעברַא וד ןֿפרַאװ --
 900 8ץקעגיש}, םוֿפ וד טומ ןוא םנעה וד טומ ןֿפרַאװ --

 ,וילגרו וידיב רפרפ 6,(?8
 ,דעור אוה 26 18 4670011060- םוא טומ טֿפרַאװ םע --
 0 26 ט2ת808016 רעהַא ןוא ןיהַא ךוז ןֿפרַאװ --

 ,הנתשח ,ךפהתה
 הֶּלנֲה 0 8911846 486 696 ןניױא וד ןוא ךוז ןֿפרַאװ --

 ,םיניעל
 .עקלֿפרַאװ == רעֿפרַאװ
 טט124010-118106 (2/ ס -) 5. עבַאצרַאװ

 ,םיִּפִּפַה תֹוּמַא ,תֶלָּדַה תֶרֶנְסִמ 6001:-0886 :ןֹולֲחַה
 680 טמעסע 208: 01 עבַאצרַאװ עטשרעביוא וד --
 .ףוקשמ 8 400

 {46 42/682010) 486 עבַאצרַאװ עטשרעטנוא נד --

 ,ןתפמ 11

 ,הָאְרַמ ,יִאְר םמועעסני 7. ס =) 5. עלדַאצרַאװ

 ,שרׂש עס0+ (41. ןע =) 5. לצרָאװ
 ,שֵרָתְׁשִה ,ׁשֶרֹׂש הֵּכַה 60 2004 6. . ןעלצרָאװ

 תֶרֶנְמִמ

 עװעקלַאיװ -- 204 --=

 ,(הנויכ) םֹחָנ 90 000 6. 4 ןעקרָאװ
 טטסנא8מסץ, שסעט-עססנג (ע/ |--) 8. סַאטשרַאװ

 ,הָכאָלְּמַה ןֶחֶלֵׁש דשסני:-טסתסג !הָכאָלְּמַה רַדֲח
 דט88-/028/מ, טט88מ-טסיש} (עז?. פ --) +. ןקעב-שַאװו

 ,ץֵחַר ריִס

 ,הָצְחַרְל ןֵמְלְׁש ט880-80826 (2? |-) 4. שיטישַאװ
 ,גַנֹוּדַה יֵדיִרְׂש ,םַנ גַנֹוּד :סטסמ-ישפצ +. 1. סענעשטשָאװ
 ;םֵּכַּכ יִקֹחֶר 10 יט88ג ({. {. ןשַאװעג) ט 6. ןשַאװ

 00 טט884 ׁש. 2. ךז--|| :ףֶּדִנ ,ףֹרָח 90 80016 (97.)
 פֹסְנ טס רטת8ג 0תס'8 8268 !ץֵחַרְתִח 1

 ,(הליכאה ינפלכ ֹויָדָי

 "00 800 רט888 ץסטע 2208," ךוז טשַאװ טוונ --

 ,םחל ונתא לוכא 806 61000/ שוות ט8
 16 דשמסומ ןשַאװעג טינ טנעה וד בָאה ךיא סָאװ רעד --

 1 גמט89 תספ 1062110ת 301:8006 רט88מ1מעי זמט

 ,םיהלא 118008,* 00
 ,יאָדָו == יאדוו

 ;רֶׁשֲאַּב ,ֹומְּכ ,ָּכ 88 !ֹומָּכ ,-ָּכ 1146 :ְךיִא םסלס 206 רו
 ,יִמ לםפג 00}. ||

 ,תושעל ךיא סױס 90 640 ןָאט וצ וװ --
 ,הומכ ,והומכ 1146 םֹוזמ 1166 261 ז וװ ,רע יו --

 רשאכ השע 40 00 88 86 0068 טומ רע וװ ןָאמ --

 ,השוע אוה
 00 40 26006ש ?מּפמ 26 4068 רע ווו רעטעב ןָאט --

 ,ונממ בוט השע
 ,לשמל ומכ 88 109 10898006 לשמל וו --
 ,ךבבל םע רשאכ ,ךצפחכ 88 עסט 116 טסלוװ וד וו --

 ?ךיא םסש ? ?ױזַא וו --

 םסוש זמטסמ?, 26 טס80 0106 ?רעַײט וװ --
 ?ריחמ הזיאב ,?המכב
 28, וטם61648 !;רשאכ ,דימ 488 8000 דלַאב וװ --

 ,ןויכמ
 ,אוהש ןפוא הזיאב 80146מ0ש זוא םע וװ --

 ןמ 486 2689 רטה} ן0881016 ןטסעב םוצ וװ --
 .בומ רתויה (דצ לענ ןפואב
 תוריהמב 28 4104 28 ןס881016 ןמטכוג םוצ וו --
 ,דאמ רהמ ,הלודג רתויה

 1 880016 1מ/מ! 80!, 1 8016 ם8ָּש !ךָאנ ווו --
 | !יאדוב 801

 ,תָכָּלָל םּומְל הֶאיִרְה םסצ!/ יטמטק! 406 ָאיוו
 ,רָׁשָק טסתס, 116 (עז. | -) . זַאיװ

 ,רּוׁשָק 0140188) ?צנמש) 08ת08986  עינַאזַאיװ
 ,הָּנַאְהִמ 0801116/ (ץז. סע --) 5. ןושזַאיװ
 ס8ש11/ ץ106 2 ףט8/101 ש. ?. ךַיז ןעשזַאיװ

 .יֵל הֵּנַאְתֶה
 ,ל:מטנווו == קערטַאיװ

 ,לֵבָנ 18660, רט11116166 060. עלַאיװ
 ,לבָנ 0 1866, יטנפגס/ 6 . ןעלַאיװ
 ,לָּנִמ לֶׁש 09 ט10169 66}. עװעקלַאיװ

 ,לגֶס שרש 1ע18} 1118-2006 לצרָאװ עװעקלַאיװ --

00 



 ןעלודנָאיװ

 90 ףעצ סצ} 810011268) 8130166 0. 4. ןעלזרנָאװ

 ,(םיגדכ ןֶׁשֶעּב ׁשֵּבַי
 .ןעלַאװ = ןעינַאיװ
 .עלםעוו = עלסָאיװ
 ,יםָגְמַּנ ,םַּמְמַּפ 90 ןבממס+ 6 ח. ןעקַאיװ

 תיִמיִבְׁש יִקָרָא תַרְבּכ טס180 (עמ |- י-) 8. טסרָאװ
 ,(תילגנא לימ ?/. ךרעב) תיִמּורָה ליִּמַה

 םס1!סס, ץ19) 8016 (0מ 47000) (/. ס --) . עיָאבִיװ
 ,(ךרדג) הָרּורֲעַקְׁש = |

 ,תֹולָרֹוג תַלְמָה .הָריִחְּב 6160610 (2/ סע --) . רָאבִוװ
 ,הָמְרָע תַלּוּבְחַּת 881: (עז. םע --) . געיביוװ
 . יהָדֵנְדִנ םטסנמש וׂשְרֶע 6:8016 (21 ן-) 8. ניו

 ;תֶלָעֹוּת ,הָאּנַה יחַוָר 24ט821886 (2/ ס -) 5. ערָאנוװ
 .הָבָחְרַה .הָחְוְרַה 0סנג1016 = |

 ,ליֶטֹומ 9408ת188008} ןטע01198016 06}. ענדָאנוװ
 ,םיִעְנ .חְוְרִמ 6סנמ101:08016 ;חַנָר איִבָמ

 .הָפיֵזְנ 6מ1:6, עסץמצס03 (עז. | -) 5. רָאװָאגווו
 שי ז. ךו -||:דֵנְדִנ .ַׁשָנָה סס םסומת) 9008 ש. 6. ןנוװ
 ,דַנָדַנְתֶה 90 1061 1

 .שָרָע 618416 (ץז. ךעל --) פ. על|עגוװ
 400010686 !הָאְרַמ גמקס8:82406 (ע?; |-) 8 דו

 | .הָרּועְּת
 ןעניס419) ?םנוטנמפמס88} (. סעקט .-) . קעט|ַאדִוװ

 ,(הדש לשנ הָאּובְּת ,חַנָר 1611
 ,יודיו == יֹודיוִו

 ,ןֹוטלַק ,ונלמ ?0ע} ךנוסע?סנא (עז ס -) 5. עלדיוו
 הָׁשְּנְקַה 460108004 (2/ ןע -) . !גנומדִיו !

 .ץֶרֶׁש םיטפניצמומפי 8, ?גנומדִיוו
 .ׁשֵּדְקַה סס 66010846 ש. 6. ןעמרוװ
 א ץֹרְׁש 90 םיטפצצמ ש. 4 ןענעמריוו
 ,לֶיַא עפזמ (ע/ | --) 9  !רעדִיװ

 ;ׁשֶדֶחַמ ,םַעַּפ דֹוע ,בּוש 2089גת} תתססס 000. ?רעדוװ
 ,םֶלּוא ,לֶבָא סוג 60/. ||
 ,םעפ בושו בוש 84910 220 2881מ רעבָא ןוא רעד --

 סט טסם89 18 4886 ?ךומ םע טרַא סָאװ ,רעדִוװ --
 ?יל תפכא המ לבא 90 7
 88 101 תםֹוזמ/ 26 ןָאמ טינ סע לֹוװ ,רעדנוװ ,רע --
 ץפה ונניא אוה םלוא 18 טמיטנומש 90 00 06
 ,תאז תושעל

 ,דנַאנַארעדווו = דנַאניוא-רעדִיװ

 דֶגָנ ׁשיִא 2881080 0808 01806/ 0600 דנַאנַארערוװ
 00011:886 !הָריִתְס ,דּוּוָנ 60ת6161061108 || ֹוהֵעַר
 .ְךּוּפִה

 ,(ב ַחיִפְמ 819ס11084מ  גנוסקַאװרעדִיװ
 ,עֶר םַעֵט 0864 48806 9 םעט-רעדִוװ
 ,תָרְגַנְתִמ הֶּתִּפ סעעסמסמ+8 (2/. ןע --) 8. ווטרַאפ-רעדִוװ

 יךיז ןגעואב ,ש!זמזמסח שטיידכיוהלטימ ןוֿפ סיוא טעז (א

 חיפס טרָאװ .שאד ןצעזרעביא םידמלמ ןגעלֿפ יוזא (ג .ךיז ןריר
 ,שמוח ןיא

 ךיז ןעטִוװ -- 208 --

 | .ןעידונ = ןצרעדִוו
 ,הָלּואְנ ע?סץטנסמ886, 16661מ01104 . ףיוקרעדִיוװ
 ,לוקיתַּב ,דַה ססוגס (עז. תולוק) +. לֹוקװרעדִיװ
 1081802006, סממס81910מ (ע7. | -) 8. דנַאטשרעדַיװ

 : ,תּודְגנְתֶה
 ,דֵגֵנֶחַה 90 168189 סעמס8ס0 6 4. ןווטשרעדיװ
 ,רַנֹוח רֹוא 109160110מ (27. ןע -) פ ןַײשרעדִיװ
 ,הָרְמַמ ,דֵרֹומ 1606111008 00/- גונעפשרעדִיוו
 50 ע6001 26 160610/008 4. ןנינעפשרעדוװ

 ,הֹרָמ ודֹרֶמ

 .יִרְמ ,דְרֶמ 1:6061110080688 +. טַײקגינעּפשרעדִיװ
 ,גונעפשרעדווו = גודנענעפשרעדיוװ

 ,הָריִתְמ 6000:80101108 (2/ | -) 8. ךורפשרעדיװ
 ;(שיא ירבד) רֹתָס 60 6009180106 ש. ס. ןכערפשרעדִיװ

 תֶא רתָס 90 6029180100 0208017 ש. 7. ְךִיֹז --|

 יויָרָבְּד
 ,םיַּמַה לַעּוׁש 0196ע (עז. ס -) 9. ערדיװו
 801064109* טתזממסמ?10מ8016 4. סָאד-ןעמ-טסננה-י!װ

 ,ֹומְׁשִּב ׁשֹרְּפִל הָאָנ אֹלֶׁש רָבָּד
 146 18 8 218: טָאד-ןעמ-מסנוה-נוו רעסיורג ַא זוא רע --
 ,אֹוה לודג המוש 1
 טט104 28166 סָאדעמ"מסווהדוו ןמעקַאנ ַא טומ --

 ,תֵש ףֹוׁשֲח טוט608
 ,ףַעְּמַע ,םיִר סץ6116 (2/. ס -) 5. עהווו

 ,טַאוװנוו == דַאווְווו
 זיִחי 1088 ןוטס!, םטצזפמ | 424. סַאװַיװ
 8ֹוית/ 8/2ת - 008:4 (26 ס-) 5. עקסעיוווװ

 ,(רחסמ תיב לשנ טָלָׁש ,ןּוּיִצ (0/ 6 8704)

 רֶהָּנַה הַּפֹלְצ שעסטמסוומש (7480) (עז סע -) 8. ןויוו

 ,(גר ןימ)
 ,עקטוי = עקשויוו
 .רּוּקָּב ס1816 (2/. | -) 8 סיזָיװ

 טיִמְרַּכ ט181002-08:6 (2/ פ --)  עטרַאק-טיזוװ

 .רּוּקִּבַה
 ,(םילמחמה תונידמב ץעוינ ריִזיִו טנש1ס/ (21. { -) 5. ריזווו
 ,(עפמ תדועת) רֶׁשֲא 90 0186 (8 0880004) ש. 6. ןְרוזִווו
 .(א םִאָר טנ8סמ, טנס-סצ (2/. | =) ריט-לזוװ
 .רַּפ ,בֶׂשֵע תַמְלָח !8טג (עז ס -) 8. !עזִוװ
 ןֹוׁשאִרְה קַחַׂשְּמַה 8980 םםת0 (64 6009 8. !עויװ

 ,(םיפלקכ)
 (עסמ תדועת לש רּוׁשָא ט188 (2/. ס --) 5. ?עזִיװ
 .רָלֹח דטס8861 (עז. ךעל -) 5 על|עזִוװ
 ,עקשיומיווו = עקשטיטַיװ
 יֵעֹובָצ .ףֵנָה םישמססני111081 60/). שוטיװ
 ,(םיטוח וילע תולעהל) ליִלְס 1661 (עז. ס -) 8. עקׂשיטַיװ
 ,ךיז ןעמווו = ךיז ןעװעטַיװ

 40 םעסס0 0808 ס?מס} 881006 2 266 ְךִיִז ןעטִיװ
 ,םֹולָׁשְּב ּוהֲעַר תֶא ׁשיִא ְךַרָּב 6801 0111

 ,1714601 ששייד (א



 לֶאָורטְווי

 ,םהְנְנִמ טנ9ע101 4. לֶאָיֹרשִווי
 ,באּכ ץפנת (ע/. ןע -) 5. 'ווו

 1800:-08108} {םז068 טרובעג ןוֿפ ןעווװ וד --
 ,הדלוי ילבח

 ,הָוָד ,בָאֹוּכ ט81תט1, 8021ת0 00)}. ירוװ

 00 םוטס ץפומ :בֹאַּכ 90 06 280מ188 ןָאט ווו --

 .ערה ,באכה ועצפ 60 םטעזפ :באכחה

 ווו רומ טוט טָאק רעד --

 ,ישארב שח יננה

 !יִכְּלַא !ױֹובָא ,!יֹוא !יוח טטסס0!} 81881 08! 406. יווװ

 ,!יל ױא ושס6 18 106! !רומ וצ ווו ,!רומ זוא ווו --
 !יל יללא

 .הָיֲעַר ,הָׁשֶא טט116 (ןעז. רע -) 4 בַײװ

 ץסטת8 1מ2811160 רשסזמגמ (ע/ רע --) 8. לבַײװ

 ָהיֶרּועְנ יִמיִב הָׁשֶא ,הָמָלַע
 (ו.) ּותֹובָקְנ לֶׁש !םיִׁשָנ לֶׁש 1010216 46/ ךילבַײװ
 ,חָבֹקָנ ןיִמ לָׁש 106

 ,הָׁשָא לטסזמפמ (2ק/, ןע --) 4. ןױשרַאפסבַײװ

 הַׁשֶא 110016 דטסזמםמ (2/7. ךעל --) 8. על|עבַײװ

 ;(תויח לש) הֶבֵקְנ 1620216 (0/ 6000006/9) !!הָריֵעְצ

 ,(סרקל) הָאְלּול סיץ6 (ץס' 6 20002)

 004 804 סץס עלעבַײװ ַא ןוא עלענעמ ַא --
 ,םיםרק גוז

 ,םיִׁשָנ טטסנמסמ 8. 27. טַײלסבַײװ

 ,הָׁשֶא דס116 (6006) (2/ ס --) 8 ָֿארעבַײװ

 ןטסזמסמ'פ (66נ18ת (6 2000 0/ פ. שטַײט-רעבַײװ

 םיִׁשָנְל יִזנְּבְׁשַא .בָתּמ -0:6060/:{  (ס/סנינוגסעזמ -ןכני07104710111126)

 -תידוהי ןושלב םישנל םירפס ןהב םיסיפדמש תויתוא ןימ)

 ,(תיזנכשא

 ,שרע בַײוו = שיורעבַײװ

 טטס- !םיִׁשָנ לֶׁש וטסתגסמ'8, 1670816 66{ שרעבַײװ
 .,םיִׁשִנַּכ ,הָׂשאְּכ םנתתנפמ , דטסנ8מ!ש

 186110י0 תט?סטזממ, 8טזמזמ0ע רעמוז רעשרעבַײװ --

 ,ריצבה תע 01 89. 148נות, 180188 פטצמזמגסע
 ,בָנָו 1841 (עז ןע -) +. לדַױװ
 ;הֶּנַהְו הֶּנַה בֶנְוַה ַעְנָה 9ס טאָ 980 1811 0. ןעלדַײװ

 .ףְנֲחַה 00 186

 ,הָניִגְנ ,חָמיֵעְנ לֹוק שטמס, 216106צ (2/ | -) 8 זַײװ
 ;ְךֶרֶרְּב ,ןָפֹואְּב ומ 986 תמםממסע 01 80//. ןַײװ"

 ,דֹועְּב טט6

 ,םיַנש םיַנש סש ץפג8 זַײװרָאּפ --

 ,םימעפל 80 ?1נגס8 ןצוװנמצ --

 ,היונפ הנדועב 0116 ץ69 טמזמםנע160 זַײװלדוומ --
 280מ08- ג.|ןוהֵאָרָה 90 םממספע ש. ?. ךוו ןבעגזַײװ
 ,(א םיִנָּפ הָאְרַמ 6

 ךַיז -| :הָאְרַה 90 8מסיס (2. 2. ןויועג) ט 6 ןוַײװ

 ,האָרֲה ,הֵאָרְתִה 900 8טץעספ8נ/ 4 =

1 2476 244068 6 

 , לרעגניֿפשניװ,, ןיא ןשטיװָאמַארבא יב (א

 סנטסגיגִיָנװ -- 906 --

 םֵהַמ 8828 (0/ 4 6000 (20 ס-) פ. רעזַײװ
 ,(ןועש לשנ

 18-1:6800- :קֹודָר 181, 0180824, 1610046 660/. טַײװ

 ,קֹוחָר 18 066. || !קֹוחָרֵמְל רֶׁשָא גת
 ,דאמ קוחר {44 800 36106 טײרב ןוא טַײװ --
 ,הביבםה לכב
 ?עסומ 2186, 1/0/4 8 סנטַײװ רעד ןוֿפ ,ןטַײװ ןוֿפ --
 ,קוחרמ 60

 ,בָאְּכ עפגת, 8086 (ע/. | -) = גוטַײװ

 {ס+- :ןֶלֵהָל ?טע100ע !הָאְלָה 8900 006 רעטַײװ
 ,דיִתָעָל ןמ 606 +טפטנס :דֹוע 2881ת :הָאָלְה טט6
 ,םעפה דוע 4891 לָאמ ַא רעטַײװ --

 0101, 1יסנמ21- :ןֶלַהְל אָּבַה 1ט:0מ61 46/. גודרעטַײװ
 ,רָאְש ,-ַה רֶתָי ,רַחֵא םמ

 .קָחְרֶמ 61808206 4. טַײקטַײװ
 .ְּךָב 8010, 06206+ 06/). ךיווו
 ,בֵּלַה ךַר 960600/-10080106 00). גוצרַאהכיוװ

 ,הָכיִכְר םגס}}ט8/ (2/. | -) 8. ריטכִיַווו

 ,טעמ ך .ְּךֵר הֶצְק 1856 8019 46/. ךולכונוו
 60 1666 םט8צ, (. {-. ןכיועג ,טכַײװעג) 6. . ןכַײוװ

 ,ימ קֵחַרְתַה 1660 14
 ,תֹוּכַר ,ךר 80100088, 90806/2688 . טַײקכוַיװ

 .ןַעֵי ,יִּב ט008086 600. ילַײװ

 ,דֹועְּב ,ןֶמְו לָּכ טט8116) 88 1088 28 600. :לַײװ

 .בָּכעַתַה .ַּהֵמְהַמְתַה 90 יט819 8988 ש. 4. ןלַײװ
 ,(הרשמל) רֹחְּב 00 61006 :רֹחָּב 00 080080 0. 6. ןלַײװ
 ,עַנֶר רטמנ16 (27. ס -) עלַײװ
 616000ע !רָחֹוּב טגסס8סע (0. ס- ,=) 5. רעלַײװ

 ,(הרשמל) רֶחֹוּב

 ,לרעפנַצוו = לרעפמַײװ

 יי יטנתס (2/. ןע -) פ. ןַײװ
 טנמסץפנ6 (קז. רענטרעג -- ,סנטרָאג --) 6. ןטרָאג||גַײװ

 .םֶרָּכ
 ,ןַיֵל םֹוּב לטנמס-81488 (21 רעזעלג =)  זָאלג|גַײװ
 ,םֶרֹוּכ טט100-0168861/ (206 ס - !=) 9 רענטרעגנַײװ
 תיֵּב יטנתס-טט818688 (2/ ןע --) גנולדנַאהנַײװ

 .ןִיַי תיֵּב טטנמ0-88סק !ןַיַי רַהְסֶמ

 תֹופְרְׂשְמ תיֵּב 6189111סז+ (2?. רעזַײה -) 8. זיוה||גַײװ
 .ןַיי תיֵּב וט1ם0-880ק !ןַי

 ,םיִרָמְׁש דט146-1008) ץ09880 +. ןוינהנַײװ

 וח1מס-1מ01028890 (28 ס0- ,-) 8 רעלדנעהנַײװ

 .ןִיַי רֶכֹומ

 ,ןִייְּב גָזִמִמ הָקְׁשַמ יטגגס-ץטתסמ 8. ףױזנַײװ
 ,בָנֵע םעפעס (2ז |-) בױרטנַײװ
 ,ֹול ןִיַי םעט רֶׁשֲא שטומְצא סנתסט8 46). גונַײװ
 ,םַעָמ 110616 0606.|| !טַעְמ 1סױס 06. גונֵיַיוו

 ,תוחפה לכל 44 16486 ןטסגונויוו םוצ --

 ייָנָי םעט יטומצ 48896  טַײקגינַײװ
 ,טּועָמ 1ס100688} 1100168088 . טַײקנוגווװ

 ,תֹוחָּפַה לָכָל 80 168860 660. סנטסגוניוװ



 ןעגיוווװ

 .הֹבָּב 90 טטססק, סי ש. . ןעגַײװ
 טיוהרע -- ן|זיִנְָכַּב דטססץװ1מפ, יטמותומפי 66. גודנענִיווו

 .יָבָבְּב ,תּונָיְכַבְּב דטססמ1מ817 , רטמ1מומפיוש 40.

 יי ץֶמֹה טטנםס-ט1מספ8/ 5. גיסענַײװ

 וט1מס-תמסנסמפת?, עססמסע (ע0 פ-- ,--) 8 רענַײװ
 ןִיַי רֵבֹומ 01 2 לטווגס-8גסק

 .תָגָנֹוקְמ 01816 רטססקס/ ס/* 181008196/ . ןרענִיווװ
 קּוּבְקַּב טט126-006016 (עז. רעשעלֿפ --) שַאלֿפ|גַײװ

 ןִיַי לָׁש
 .לָעּוׁשַה בַנֵע סוג;םמצ (2/ ךע -) +. לרעפנַײװ
 ,תַג רטנמס-ץו:688 (ע/.| --) 8. רעטלעקנַײװ
 .ןַי לָׁש ףֵּתְרַמ רח1מ0-06118/ (עז. | =) 8. רעלעקנַײװ
 .וֵפְנ טסנתס (ע/, | -) 5. קָאטשנַײװ
 ןַיַי ןְבָא 981981 . ןַײטשנַײװ
 ,זאהָיָנְבְדְבְד סוגסניזיק (0/. ןע --) 8. לשנַײװ

 ץֵע ססעעק--6 21 רעמיוב -) 8. םיױב לשנַײװ

 ןָכֶּדִבְּד
 1086 04 8 ססעניע- (עז. רעטעלב .-) 8. טַאלב|לשנַײװ

 ,ןְבֶּדְבִּד הֵלֲעי 6

 דטנמס-8מסק, דט1חס-גסט86 (ע/. ןע --) 8. קנעשנַײװ

 יי תיֵּב
 ט0סקסע 03 8 טנתס- (ע/ ס-- ,-) 5. רעקנעשנַײװ

 .ןִיַי תיֵּב לעַּב תסט6

 .ןָָל דטמ196 00/). םַײװ

 .ץרַאווש .ז ,םַײװ ףיוא ץרַאװש --

 ,םיצל אפֿפ ;לעילב ינב 808זמ08 הרבה עמַײװ --

 ואת106 2ע0240, רטםסתוסת 2/0844 4. טסױרבפַײװ

 ,םיִּטִח םָחָל
 ,בלַאזורב = בלַאזסַײװ
 ןטטצנסמ, יטג196 (0/ (ע/ ןע - ,ךע --) +. לסַײװ

 8166 (0/ 106 0)64) !(הציב לשנ ןֹוּבְלֶה ןס 600)

 ,(ןיעג) ןֶבל
 8 8תעסוט0 ;בנג 8 12101 גיוא ןוֿפ לסַײװ ַא (4.) --

 ,םורע םדא 1611סש
 ,(הציב לשנ ןֹוּבְלֶח טט8196 (0/ 00 600) 5 ןכעלסַײװ

 00 רטמנוסט88מ, :ןֵּבְלַה 900 דטגווסמ 2 6. ןטַײװ

 ,דיִמָּב ןֵּבֶלַה 1:81801106
 דץמו06 זמהמ (2/  עפ --) רעסװַײװ

 .(ישוכ לש וכופה)

 ןגסיטסז/ 60ת20188606 (2/ ס-- ,-) 8. רעסַײװ

 .ןעֶדַי ,עֵדֹוי
 עס8טס6} 808:ג0 (2// סע -) . קונהרְבָח-רעפַײװ

 ץֵל טמא !לַעַיַלְּב ןֶּב
 .םיִנָבְל ןזמסמ 8. גַײצסַײװ

 .ןֵבל טט81004688 8. טַײקפַײװ

 ס והָפְנְמִּב ףֵנָד 00 18מ ;בֹׁשְנ 00 ?21סיש 0. 4. ןעֶיווו
 ,(ןגד) הֹרָז טטנתמסידש

 רֹוע ןֶבִל םֶרָא

 רעדָא . לסטסח(,1 שטיידיינ וש010561 שטיידכיוהלטימ (א

 .טטטס6,ם 6

 גידנליוו -- 207 -=

 .הָדֵלֹוי יִלְבָה 18טס+, 91םשסס8 +. שרנעַיווו
 .הָפָנְמ ,ףיִנֵמ 184 (עז. ס =-) 9. רעיוװ
 ,הָּטִהח רטג686 8. ץ"יִיוו

 ,תמסִּכ 8614 ץיווו עלעקנוט --
 הָּטִה לֵׁש 04 טטגס81, דט808968 660). ןצִייוו

 .הֵרָׁשַה 0 8ספצ ׁש. 6. ןקַײװ
 ,וױא אֹרָק 00 סזצ סם! +ס םזס8מ ש 8 ןעקַיױװ

 ,קֵנֲאַה .ַחָנָאַה
 יִלְּב 708801 ?ס0ע 8026006 10089 5. טֿפַאשקַײװ

 ,רָׂשָב ֹוב הָרְׁשַהְל
 ,הָנֹובְל 1תס0ת86 +. ךערַײװ
 ְךיִנָה טטמו} (2/. סע -) +. קינַאװָאכִיווװ
 .קונַאװָאכווװ = ץ'ענַאװָאכיװ
 ,שטעבכיווו = טָאכִיװ

 ,חּוּכיִו = חֹוּכיוו
 ,ךיז ןחּוּכיִו = ךִיז ןחּוּכיוִו

 וזממס- . סַײק --||;בּוׁשָח גתגמסויס8מ6 06/). גיטכִיוו
 ,תּוביִׁשֲח 6

 ,שטעבווו = דעכוװ
 יטנצפ 01 םֹופִשי (26/ סע- ן-) + שטעכַיװ

 ֹוא ׁשק לָׁש רֹורְצ 80001109-01009 60182-01006
 ,םיִלֵכ ֹוּב קֵרָמְל טּוטְרִמְס

 .הָרֲעְפ ,הָפּוס טטמוז!יא1מ0 (27. פ --) .. רעכִיוװ
 .ענ - ,טָאנלוװו = ענ - ,דָאגלַיוװ

 ,תוחַל ,תּוביִמְר זמסזֿפ?טניס, 08תגץמס88 . ֹסָאנלִיוו
 ,חַכ ,בֹמָר םג0181, 681מ0 66)} ענטָאגלַיװ

 64118010ות81, ואָרְּפ 10110, 880886 000 דלַיװ

 ,לֹודָּג ,ליִגְרָהְמ אֵצֹוי עס
 .הלודג האיצמ 4 21089 8081 האיצמ עדלוװ ַא --
 ,לודג רובג 8 םעס89 1010  רוביג רעדלּוװ ַא --
 ,דמערֿפ-דלווו ,ז ,דמערֿפ דלווו --

 .אָרָּפ 8886 (21 עד -) 5. רעדוליוװ
 ,גנַאֿפטנווװ = גנַאֿפדלִיװ
 יַח רֶׂשּב םתעסט0 11682, ?טתפעט8 8 שַיײלֿפדלִוװ

 ,(עגנבנ
 ,יַרְמַגְל רֶז סמסנעס}יד 1:8246?8 06/. דמערֿפ-דלִוװ

 ,תֹואָרְּפ 1ט1140688 5. טַײקדלִוװ
 8. טַײק --|| :ןֶכּומ ,ץֵפָח שנת ע6867 00/ גֵילַיו
 יקָפַה רט111109:688/ 8

 .(רהג םשנ הָּיִליְו ר/1וון2 ?תקזי עילוװ

 (םסנעס 18 םס !םטעוװש טינ טנערב עוליוו יד (46,) --
 ,(א ץוחנ רברה ןיא

 .ןעדַאפ == !הֹנַּפ יִּדַפְהַה 0 סטמ 2 ןעיליװ

 .ץָפָח ,ןֹוצָר טש111 4 ןליוװ

 ,הָצּורְמ ,הָצֹור שט111186 60)}. גידנלִיוו

 וט111ע-עננוצ 0168 ץס- גודנלווװ טיונ -- גודנפנוו --
 ,ונוצרב אל וא ונוצרב 1008

 ,עטיל ןיא לטרעוו א (א



 עלַײװ

 גמ +סעמ) םפעט880-10ע8 (ע/ ס-) + עלווו
 ,(המשאל)

 אֹלָׁש הֶציֵּב טמנוקס 688 (2 ס-) 9 עקוװעליוװ

 .הָּכְרֶצ לָּכ הָלֶׁשַּבְחֶה
 8 2801 56 0? 1108 (קק םע -) + קושטנעלוו

 ;(א תֹועָדְב יִׁשְפֶה 11:66-9010161 ;הָנָלְו ׁשיִא

 ,(רונתב תורָדקִל דוחיכ) גְלְוַמ 9098 (24 ס -) עקלַיו
 ,ןֹומלַא לֶׁש 814ס/מ 06/. ענעשלִיװ
 לֶהֹּכ עננו 01 2 1עסעס| 110; +. קעזָארָאמיװ

 ,אפְקִמ הָקְׁשַמ לֶׁש
 ,םיִר סץס188מ (עז. | =) 9. רעפמיוו
 ,לֶלְמֶא טממגקקצ 66/. רנֵווו

 םסיא טממפקמצ 1 2121 !רומ ווא דנוװ ןוא נו --
 !ינא ללמֶא המ

 3)81080601108-2804 81020- (2// ךע-) לדניוו

 ,לּוּתִח 61148-0101
 ,(דלינ לֵּתַח 90 810806016} 8108486 2 6. ןעלדניוו

 ,הָפּונּת לֵגְלִג עוג1/סצ} דט12018588 (2/ ס -) = עדנַוװ
 .הָפּונְתִל הָנֹוכְמ

 יַחּור טט1ם6 (2/. | -) 9. טגָיװ
 ?0 8מס884 40 תםס ץטע- טנוװ ןֿפױא ןדוור (44.) --
 ,הרטמ ילב רבד ןעס86, 10 1814 161צ
 00 200 רס1נםס, 90 1684 טנוװ ןגנרק (44.) --
 .עמש ערוה

 ;םָׁש תֹויּוצְמ תֹוחּור רֶׁשָא :ַחּור לֶׁש טגםסש 40/ גיטנַיװ

 ,בֵׁשֹונ
 ,ַחּור תַנֲחַמ וטזמסזמ11} (עז. } -) 5. לימטנַיװ
 ,רעטַאליטנעוו = רעטַאלעטנוװ
 ,וָתְס ,ףָרֹח טסנמפס; (27. | -) +. רעטנַיװ

 ,ףָרֹח לֶׁש טטנתפעצ 40} גודרעטנַוװ
 ,ףֹרָח 0 טטנתלס/, ץ888 986 דט1ג96/ ש. 64 ןרעטנִיוװ

 .ףֶרֹרַה יִמָי חַּלַּב
 ליֵל רט1מ96:21829 (2/. טכענ -) 8 טכַאנװרעטנוװ

 ,ףָרֹה
 וט140-1100סנ1 , 1080-ס81ם- (21 ןע -) .. גנַאֿפטניװ

 ,(חרפ ןימ) רֵּתְמַא עוסת

 תֹועּוּבְעַבֲא 01080ת-עסצ, 21068 +. // ןקָאפטנַיװ

 ,(תלהמ) ַחּורָה
 ,גנַאֿפמנווװ = עלעזײרטנײװ
 .(ב ןיי םֵרֹוׂש םע800ץ-01800116/ (ן1 סע -) . קִינוװ

 8 טַײק --| :דאָמ םַעְמ טסצק 110016 00/. גוצנווװ
 ,הָּנַמְה תּוּמַּכ טנמת1| ןט8211

 ,קנואוו = קנו

 (0600.) !תיִוָז ןְרָק ,הָּנַּפ ססנ4ס! (ע/ ןע -) לקניוו
 ,תיִוְו 6

 ןוא שילױפ זיא קיגיוו (ב ."עקנימ עניישי ןיא ןקיד ייב (א
 ןוֿפ סקנס םעד ןוֿפ גוצסיוא םעד ןיא ךיז טניֿפעג ;שיסורניילק
 ,83 טייז , .הבגשנ הירקוו סרעבָאב ןיא אווקלאז

 טלֿפַיװ -- 908 --

 16080-!8 0012 (ע ן-=) 4 טַאקָאװדַא-לקנוװ
 ,יאָּמַר ןיִד ְּךֵרֹוע 841

 ,תֹויָו לֶׁש 600946960,) 8ת8018/ 00 גידלקנווו
 ,תֹוּיוְו לַעַּב

 ,הָּנִּכ דַדֹומ 4001021606/ (/. | =) 5. סָאמלקנִיװ
 .הָּנִּפ ןֶבָא ססעמסנ-80086 (2/ רע -) 4 ןיוטשלקנוװ
 ,הָּנמְק תיִוָז 119616 ססצמסע (2/ ךעל -) + עלןעקנוװ

 00 םפשס 8'06 סיטמ עלעקנוװ ןגווא ןַא ןבָאה --
 ,תיב תווחא שיאל היה 06

 ס שומע 06ס40מ (2. 2. ןעקנואוועג) 2 ! ןעקנַיװ

 ,ומָר
 00 רט18מ, 6681:6 (}. }. ןשגנואוועג) 2 4 ןשנַיו

 | ְּךַרְּב 00 רט188 ;ץֹפֶח ,הֹצָר
 .הָכָרְּב ססמס1:800180004 (4/0. ס =) . עינַאװעשנַיװ
 ךיז --| :!ָּדַרְּב 0 002818001800 ש 6. ןעװעשניוו

 00 ס400מ2206 טט18068) 002012001896  ע. 266
 ,ּוהָעָר תֶא ׁשיִא ְךֵרֶּב 6868 0901

 תַעַּבִמ 102810 1188 (ע? ךע -) . לרעגניֿפשנַיװ
 ,םיְִׁשְּכ לֶׁש

 801168ז7 00). !טסיוו
 ,ַחּור בּוצֲע 210סזמצ

 ,והובו וחות ט08806 8260 ש016 רעל ןוא טסיוװ --

 .םיִפְלְקִּב קֶחֶׂשֶמ ןיִמ טטמ189 . ?טסִיװ
 640081010מ (2/ ס9-) 5. עקװַאטסִיװ ,עװַאטסִיװ

 ,הָבּורֲעַּת
 ,(םיפלקב) "םע קֵחַׂש 90 ץוה} וט198 ש. 4. ןרִיטסִיוו
 ,ףטשב) הָיִאְרַהַה יִרֲחַא 86 81286 (6000) 6006. עטסִיװ

 ,(האהמהב

 ,רָּבְרִמ 6686 (עז. | -) 8. שינעטסִיװ
 ;הָמָמְׁש 068018004 4 טַײקטפסוװ

 יהָמָנֲע .בָצָע
 ,ָיְדְצִּב ,הָנוַבְּב וט1991מ81צ 660. ךילגוסווו
 ,רֹועָּב ןיִחְׁש 1884 (עז. ם -) 9. עקפיסִיװ

 א. || :ַעֹדְי 90 ן;תסיס (2. 2. טסואוועג) ש. 6. ןסיװ
 ,הָעיִדָי עסט 6
 ,עירוה 40 1010 ןסוװ וצ ןבעג ,ןָאמ ןסוװ וצ --

 ,המ עדוי ימ 606 8008 וט886 סָאװ טמיווו רעוו --

 .עדֵמ 8010806 (ק/.| -) . טֿפַאשנסוװ
 .יעָדִמ 801681180 66/. ךילטֿפַאשנסוװ
 .יִא 181826 (2/ ס -)  עפסיוו
 ,בַארקשווװ = קע - ,בַארקסוװ

 הָפָׁשְכִמ טס1002 (21 ם.-) +. עמדעיוו
 .קערטַאיװ = קַארטעיװ
 .ךיז ןעווומורַא = ךיז ןעַיװ

 .טָלָׁש ,ןּיִצ 816: (ן. ם -) 5. עכעיוו
 .רַעָי ריִוֲח טט110 209 םס8;/ (ע/ ס -) 5. רעפעיוו

 ,הָבָרֲע שש111סיא (27 פ -) += עברעיוו
 ,הָפָׂש 6086} 6081מ6 (2/. םס -) 9. עקסופיװ

 יהָּמַּכ גסוא עמטסמ, גסשש זמהמצ 660. לֿפיו
 ,(רפסמכ) הָויִא טטג89, טטתנסמ 66. ע - ,רע - ,טלֿפיװ

'-+ 

 ;םַמָׁש 1088960) 46801806,

 4:1001ע8



 ץנוו

 טטתתפ 6800 18 90-627? ?טנײה זוא רעטלֿפװ רעד --
 ?םויה שדחב םוי הזיא

 ,הָניִנְׁש רט100101814 :תֹוניָנְׁש טסג9פ (2? |-) 5. ן'וװ
 ,הָצָלֲח ,הָחיִדְּב 1686 !רּוּדִח

 .דֶּדְחֶמ ,דַח ,ןּונָׁש ט1999 66. גיציוו
 ,ןָחְדַּב ,םיִדּוּדִח לַעַּב 14 ןסאס/ (2/ |=) 5. גנולציווו

 00 זעק 90 26 רטנ9לץ; 900 01204 ש.?. ךד ןעלציוו

 ,תּוניִנְׁש רֵּבַּד ,םיִדּוּדח יֵרְבִד רֵּבַּד 8

 ,גנולצנוו == רעלצוװ
 .הֶבָרֲע לֶׁש ףֶנֶע טס19מ6 (ק. פ -) 9. עצוו
 .-ל הָנְׁשִמ ס106- עוסק. -עצווו
 ס100-20טסעמסע (ןק. ס=) 4. רעטַאנרעבוג-עציו

 | ּךלֶּפ רַשְל הָנְׁשִמ
 ּךַלָמְל הָנְׁשִמ טנססנסצ (2. | -) . גינוק-עצווו
 ,עציוו = עקצִוװ
 808861108-0101מ, 8דט89018- (21 ןע -) לקִיװ

 ,הָכיִרְּכ יהָפיֵמֲע רטנפעסע ;לוּתִה 64
 ;(דלינ לָּתַה 0 8416 8108926  ש. 6. ןעלקיוו

 .ְךֹרָּכ ,ףֹסֶע ,הֹמֲע 90 רטנ2ק

 ,לּוּתִח 8086461109- 0820 (2/ |-) 5 רונשלקווו
 ,ןטקעוו = ןסקִיװ
 זמסמ89סנ / 6610/1066 (ק?. םעקד -) + קעד ןָארַוװ

 ,לָפַנ 80014104 ;םּומילֲעַּב 0612
 ,ׁשּורָּפְּב סצץנס88}ש 066. ענשזַארִיװ
 ,רעבווו = טנווװלבריוו
 ,בּוׁשָח ,ןּונָה טטסעפםש 06/}. גֵודרֵווו
 ,חָמֹוהְמ ס0ת?ט810ת, 60808 (2/. |--) 4. רַאװרִיוװ

 ,הָיְבּוּבְרֶע
 עקטושוריװ

 הְָבִנ הֶשא
 ויִפְשֶא ,תּיַּב לַעֹּב וטס89 (ע? | -) 5. טרוװ
 ,הָויִפְׁשֶא ,תִיַּב תַלֲעּב 0086688 (2/. ם -) . ןטרווװ

 ןגסוג86- ;הָלָּבְלַ 6ססתסזמצ (17. |--) 8 טֿפַאשטרִיװ
 ז ז } ד

 00860010 ?טעתופטעס :;תִיַּב תַלָהְנַה עססץומפ

 0ו190886) 1עסמע02800 (ע? 9-) 4

 ,תִיַב יֵלָּכ
 תַלְהְנַה לָׁש :הָלָּכֶלַּכ לָׁש 600001016 66 ךילטֿפַאשטרוװ

 ,תֵיַּבַה

 ,טּומְרָׁש 0160 1106 :לֵגְרַמ עט16/ (עז פ -) 4 עריוו
 .וק

 ,טטְרִׁש ,לֵגְרִמ 60 עט1ס, 10816 11מ68 0. 6. ןעֹרַיוו
 .ןיִלְבַּת 86880ת1ת9 8. גנוצריוו

 .לֵּבַּת 0 80880 ש. 6. ןצֹרָווו
 ,הָלּועְּפ 611606 :הָׂשֲעַמ 2010 (2/ ןע --) 4. גנוקרַיוו
 עס 1446664 060.ן|:יִּתִמֲא 2681 00/. ךילקרַיװ

 ,תֹויָּתִמֲא 0810 5. טַײק -- || :תֶמָאָּב
 0 םפטס 2 611606 !הֹׂשָע ,לעֶּפ 90 266 ש 4 ןקֹרִיוו

 ,"לע לעֶּפ

 .ַחּוּנִק טטועזמפ = ׂשֵוו
 ,הנָה 90 טט106 שוװ ַא ןבכעג --

 תל טּומְרַמְס 1004 (עז. רעכיט -) 8. ךוט||שִיו

 טעוװו -- 909 --

 יַחֹננ 90 טסומ6 0 4 ןשיוו
 ,םיִנָבָּדְבִּד לֶׁש 01 סתסזניצ 06}. עוָאינשיױװ
 ,םיִנָבְּדְבִּד ןִי סוגסעעק טי 7 5. קונשוו ,קַאינשיװ
 .עולָאינש וו == =: עוװעינשיוו

 ם00800048 (ע} |-) 9 רערעֿפשיװ
 ,(קבא ףסהל)

 .ןֶפָר ע61מ (2/ פ -) 5. עקשיו
 יֵרָיׁש ,דֶרָנ םסנפקומפ8, 1080 0 8008 - בַארקשיװ

 ,(תראשמ לש) קֵצָב

 ,םיִנָּפ לַּבַק ,ׁשֹּנֵּפ סס 4666 ט. 6 ןעיצנערטסוו
 ,םיִׁשָנַה ְךֶרֶּד ,.-- תמסתס8) זמסתפסעט2110מ 8. ּתֹסְֹ
 .דַּב ןומסת 8. לבעֹוו
 .דַּב לָׁש 04 ןֹומסמ 660/. ןעלבעוו
 ,הָניִרֲא תַנֹוכְמ 1ססצג (עז. ןע -) פ. ןושַאמ-בעוו
 ,נֹרָא 90 רחס8ש6 ש. 6. ןבעו
 ּ ,לבעוו = עבעוו
 ,גָרֹוא טטס8טסע (ז. ס - ,-) 5. רעבעוו

 ,הָניֵרֲא רטספטומש) רטס8טסע'8 11206 5. ַײרעבעװ
 ,הָניִרשז תֶכאָלְמ

 ווא ףַנְּכ

 ,הָניִרָאָה תַנֹובְמ 10סזג (ע7? |--) 8. טוטשבעוו
 .רָאיִבֹוּב 8גג1:16 (ק/ ךע --) 5 לֿפישרעבעװ
 ,ביִתָנ על ;חַרֹוא .ְךֶרָּד טטּפעג 1086 (עז ן-) 5. געװ

 40 םטטסעטס 11עסעמ 1016 געװ ןוֿפ ןַײגּפָארַא (/7.) --

 ,רשיח ךרדמ רוס 1189 49
 ,תחאכ ,תחא תעב 26 106 8836 1106 געװ ןיא רַאֿפ --

 ,תוללוה רבד 40 1814 ת0ת86086 געװ ןוֿפ ןדנור --
 תֹואָצֹוה ע80011188-ס4002808 4. 2/. תֹואְצֹוה-געװ

 .ְךֶרֶּדַה
 ?18061108 8 מ0ס/8/מ (1/ סע -) םולוט-געוו

 ,םיִעְסֹונְל םיִׂשָבְּכ רֹוע לָׁש דָגָּב 46
 ,לְכֶׁש 40 יטסנפמ ({. 2. ןגיואוועג) ש 6. !ןגעוו
 סת 8000ט89 07 ;תֹודֹוא ,רֵבָּד לַע םמסט+ זיסע. ?ןגעוו

 ,לֵלְנִּב 101 ?מס 88160 03 !לֵלָנְּב
 ות 686 תפנמס 01 !:ינפמ 2608086 01 ןגעוו ןוֿפ --
 ,םשב

 ֶּלַה ,עסֹונ 9:8ש616/ (ע? טַײל -) . ןַאמ|טגעוװ
 ,בֶׁשְו רֵבֹוע

 ,דעו = דעֹוַו

 ,ריִפְל 800096100 10 קויסק- געלדעוו

 ,עקרעוועוו = עקרָאװעװ

 .יִאָנְס 8סטוזנס} (21? פ -) 5 עקרעועוו
 .עקרעוועוו = קירוועוו

 ;ריִצְי ,הֶיְרִּב טסנמש, 016?0168 (2/ ס-) +. ןועוו
 ,ןֹואָׁש 1088 6

 00 108/26 זמטסמ 2640 םעפע ןוֿפ ןועוו ַא ןכַאמ --

 ,רבד הזיא ךרע לדנה 4006 18
 ,(א הָמיִפְּת .אָּלַּב םנ1680 4, עשזעוו

 ,תּובָרָעְתִה 009, יטפעסע (קז |-) +. טעװ

 ,טסערַא ,עמרוט ַא ,86082 שיסורניילק ןוֿפ ןצישפיל ייב (א
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 ןטעוו

 .ז .ד ש.ז= ךיז -- || :בֶרֶעֶהִה 9ס מס, וט886/ 0. 6. ןסעװ
 ,ריִוַאָה בַצַמ דטס80מס/ (עז. | =) 5 רעטעוװ

 תַּכְׁשִל טט08980/ טט168ט (2/. ס -) 9. ָארויב-רעטעװ
 .ריִנַאָה בַצַמְּב תּולְּכַתְכִהֲה

 .רעטעמָארַאב == זָאלנ-רעטעװ

 זטס80מס םצסץמס9 (/. םיאיִבְנ -) 9. איִבְנ|-רעטעװ
 ,ריִּוַאָה בַצַמ ׁשאֹרְמ דיִגֵמ

 ׁשאֹרַמ בּוׁשָח דט080ג0ע/ 10/00889 +. תואיבנ-רעטעו

 ,ריִזֵאָה בַצֵמ לַע
 ,ריִּנַאָה ביִמ תַעיִדְי עג006010108ש 6. טֿפַאשנעק-רעטעװ
 .ןנימשֿפרַאש = ןייטשטעװ

 הָּתְׁשִמ סטסתנתפ ץפעפוצ (עז. ס -) + עקנירעשטעוו
 ,בֶרָע

 ,בֶרֲעֶה תַדּועְמ םטקקס+ (עז. ס -) 5 ערעשטעוו
 1:600ס1, רטט8?סענמ2ת, (2/ ס- י-) + רעטכעװ

 ,רֵמֹוׁש םיט84

 .הָעָּמקַה ,קּורַּפ 615100811004 . ענכעוו

 ,קָׂשֶּמַה רַּבְכַע םמט8-189 (2/ 9 -) 5 עילָאכעכעװ
 ,םִיַנַפוא 216ץ016 (2/. | -) +. דעֿפוסָאלעװ

 ,ץֵע ליִלְג שס116ע (עז. רעצלעה --) 5. ץלָאהןרעגלעװ
 ,(קצב דדרל) ְךֹורֲעַמ

 ,(קצב) דֶּדַר ;(םיִנָבל) ץֵהָנ 80 ע011 ׁש. 6. ןרעגלעוו

 .שָרח 9019089 (ץז. ךע -) לדלעוו
 ;לֵבֵּת טתוטס6 ;םֶלֹוע טטסע10 (2/. |-) 84 טלעוו

 ;ׁשיִא יֵנְּב 16 רטס110, 946 קס0ץ16 01 106 דטסס06

 ,בֶר רֶּפְסִמ 1689 תטעמ מס, תמוג66?101
 ןשיח םלועה 486 016 3ש0ע10 טלעװ עטלַא וד --
 ,(הקירפאו היסא ,המוריא)
 השדחה ץראה 986 נ)אססש 100116 טלעװ עַײנ וד --

 ' ,(הקירימא)

 ,הוה םלועה 9818 טטס110 טלעוו וד --
 80 0186 רטס110, 9486 ?ט?9טע76 טלעװ ענעי --

 ,אבה םלועה טטס4
 8 10010104466 07 ץמס0ק16 ןשנעמ טומ טלעוו ַא --

 ,בר ןומה

 ?0 1ת9106006 0268611 טלעװ רעד ןוא ןונסױרַא --
 ,םלועל עדותח 90 6
 ,דאמ םכח טסניק וט186 טלעוו וד נו גולק --
 טלעװ וד טכָאק םע ,טלעװ עצנַאג ַא םוא טומ זוא םע --
 אוה 9800 18 81689 1088 282006 תםוזמ םוא טומ

 | ,םלועה תא שיערמ
 (תופ 6897 דס11} טלעװ וד טוומש גָאט ןגוטנַײה ףיוא --
 ,ןידה תא ךותחי הזה םֹוייה 6

 וס 1216 29 12ת6401מ ןַײרַא םלעוו רעד ןוא ןדוור --

 ,אמלעב םירבד רבד
 וטוב 1010 206 טױטש טלעװ יוד סָאװ ףיוא --
 .חכ לבב 1מפ1מ

 ?0 רטסניא 1019 טיוטש טלעוו וד סָאװ ףיוא ןטעברַא --
 ,וחכ לככ דֹבע זמועמפ 226 108ת

 סונעוו -- 910 -=

 00 80/6214 26 םיימש טלעוו יד סָאװ ףיוא ןעַײרש --
 ,וחכ לכב קעצ 446 ?ס0 01 8'00 ס6
 השעמ חהשע 90 ץ18/7 10180216+ ןטלעוו ןרוֿפרַאֿפ --
 ,םיעותעת

 ושסע10-ע61101066/, 181-121066 60//. טמִירַאב-טלעװ

 ,םָלֹועָה לֶכְּב םֶמְרֶפְמ
 ימי יַרְבָּד טמוטסע88) תופפסעק 5  עטכושעגיטלעוו

 ,םֶלֹועָה

 קנה עפעס 01 986 דטס114 (2/ |-) 8 לוט-טלעו
 ,םָלֹועָה

 56- הּוַה םֶלֹועָה יִניְנֲעְל רּומָמ ישסע1ס1ש 46/. ךילטלעוו
 ושסנ10110088  טַײק --|| :ׁשֹודָק אל ויָנֹוּלֲח סג182
 ,ליח יִגָיְנָע 8ססט1811+ !הֶּזַה םֶלֹועָה יִגָיְנַע

 המחלמה) םֶלֹועְה תֶמָחְלִמ דטסע14-08/ הָמָחְלִמ-טלעװ
 ,(1918--1914 תונש ןיב התיהש הלודגה

 ,ליִוָג יטס1!טצג . ןולעװ

 ,ליִוִנ ןיִעְּב רֶיָנ 01! גנמ-ט8סע 6. רִופַאפ-ןילעוו
 .יקָלַסיִא 118118ת 66/. שילעוו

 ,הורמ ,לודגה זוגנא דט81םו9 םונ רעשילעוו --

 1160עסױ0 088/8006/8 03 168- תויתוא עשולעוו --
 ,הילטיאמ ואצומש ירבע בתכ 118 סז181ת

 ףסה10מ/, ק/0ח00 40/00. סעֿכ - יעכ - ,רעכןלעוו

 ױא210מ/ דסטתס, 1880 200. 26. || ?הָויִא דטס?

 ןיִמ הָזיַאֵמ 01 יט20 1100 60 יילרעכלעוו

 0 טס סנוומפ (2. ע. טלעװעג ,טלָאװעג) 4 ןלעװ
 60 ות- וץֹפָח 90 דשנמ ;הֹכָא 00 0681/6 !;הֹצָר
 .חַּמַנ סס 819ס1מװצ :ןִוַּכ 0680, 06 800ט6

 סמס רטמס 88 8 שו) 0 (2/ פ -)  רעלעװ
 .קָׁשָח יש111 66816 ;קָׁשֹוהָׁש יִמ 6

 00 ג8טס 8 81089 646816 רעלעוו ןסיורג ַא ןבָאה --
 ,הברח קׂשח

 ,לֹבָנ 90 010861} 1866, 0609 0. 4 ןקלעוו
 200. 0089. (רעוו ןוֿפ וויטאווקא ןוא וייטאד) ןעמעוו

 ,יִמ תֶא ,יִמָל לט םסנוב

 קזסח. 4040. (רעוו ןוֿפ וויטינעגג סעמעװ ,סנעמעוו

 ,ל רֶׁשֲא טטמ086 .ןעיסז. 161. || ?יִמ לָׁש לטטע57
 ,(א רומ ןלעוו = 680 רעמעוו

 ,םִא 11 :יֵחָמיִא ,יֵתָמ לטמסמ 066. ןעֹוו
 {מתתתסע !יֹונְׁש ;ְךיּפה ?טעמ (//. ןע -) . גנודנעוו

 ,יּוּטִּב ְךֶרֶּד 01 סצץני68810

 60 ש. ז. ךִַז -||!בַּסַה יְּדֹפָה סס ?טנמ ש. 6. ןרנעוו
 ,יּוּלָת חיִה {0ס 66װ00060 ;הֹעָׁש ,הֵנָּפ ?טת

 ?עסעוס (0600-) (עע. ן-) 9. טקנופ-דנעוו

 ,ְךופֲהַה לּוגָע ,ְךּוּפִהַה
 88מ104-1106, 888188-ע06 (2? --ס) 5 עקדנעוו

 תַדּוקְ

 ,הָבֵהַאָה תַליִלֲא }הגֹנ בֶכֹּכ טסמט8 עז" סונעֹוו

 ,"עלעקרעס" ןיא (א



 -- 211 -- שִירעגעװ

 .הֶמָז תַּלֲחַמ לָׁש טסתסעס81, 8צמנוס 06/. שירענעוו
 ,המז תלחמ ז60ע081 0180886 טַײהקנַארק עשירענעוו --

 ,ַחּור תַּבְרֲא טס01800/ (22 8-) 4 רָאטַאליטנעװ

 .רֵָוַאְמ .ןָחוַ
 .בֶרֲעַמ טט086 9. 'טסעװ
 ,הָיְזְה 080, 108180-0089 ({ע/. |-) 6 ?טסעװ
 ,יָבָרֲעַמ טט0800עת, זט0896ע17 60/. ךילטסעוו

 ,?טםעוו = לטסעוו
 ,םוׁשָמ ספצ (ע1 ם -) 6 עלסעוו
 ,ביִבָא טענות 5. ענסעוו
 61041165-068 (ןעז ס=) 5. עקלעסעוו

 ,(םידגב
 .הָעְרִצ רטפמק (ק? ס -) 5. עפסעוו

 ,ןפעווסיוא == ןפעוו

 ,ריִעֵמ ןֹועֶׁש 918עזג-ס1008 (עז. פ -) 5. רעגַיײז-קעװ

 .רֶרֹוע ,רֶעֶה 90 יט846, 2086, 0086 ש 6. ןקעו
 טו 04 :ףּולָה 64682286 (2/ ןע --) 8. לסקעוו
 ,בֹוח רַטְׁש 64648096} ןעע0תג188017/ 6

 640118086-ט810688 (2/6 |-) 5 טֿפעשעג-לסקעװ

 הָיִנְָלְׁש .תֹורטְׁשַה רַחְסִמ
 ,ףֶלָחַה 40 6:011800:0 2 6 ' ןעלסקעוו
 ,ןטקעוװ = ג ןעלסקעוו
 ןְפְלַח 1מסמסץ-ס84008מ006/ (1/. =) 5. רעלסקעוו

 יִנְָלְׁש
 0 ץסןפת, :נֵנֹודְּבַהֹׁשָמ 90 טטשא ש. 6  ןסקעװ

 ,(םילעג) רָחְׁשַה ,ַהָצְחַצ 0181 (2068)

 ,גֵנֹוד לָׁש יטפצסת 661. ןסקעװ
 ,ןוומשֿפרַאש = ןַיײטשסקעװ

 (06 ם- 'י-) 5 רעקעװ
 ,רעגנוז-קעוו

 ןנס דאס, קעיס 761. || ?יִמ רטמס ? עויסמ. 40/סזיױ-. רעֹו
 סתס} 80ע006- קתסח. 4006/ || !יָׁש יִמ 8םס יאס
 ,אּוהָׁש יִמ טס4צ  תמצט009+צ
 ,היהיש ימ טט06ש01  זוא סע רעװ --

 .לֶמָנ טפנמס} (ן1. סע - | -) 8. דוילברעוו
 ,הָבְרֲע טטננוסיא (21? פ -) +. עברעוו
 ְךֶׁשֵמ 90 סםעס11} 601189, 160ע019 ש 6 ןעװעברעוו

 .אָבְצִל םיִׁשָנֲא
 ,הָבָרֲע לָׁש 01 ישנו/סיש 06/. ענעברעוו
 .קָּנַח ,קֹנֶח פס סוגסס (ע. ץ. ןגרָאװעג) ש. 6. ןגרעוו
 ;ךֶרֶע ,ריִחְָמ וטסעפג)/ ט8106 (2/ ס-) + עדרעװ

 | ּךָרָע 019תו9צ
 .ּךֶרֶע ,ריִחָמ דשסעפמ (2/ |-) 'טרעוו
 .הָוְׁש טטסעפמ 66}. !סרעוו
 תַאַלְמִמ הָנִע 000080-1111002 (עז |ן-) +. סוטרעװ

 ,הָניִבּנ
 ;הָצְלֲה טא190ס181 (2/. ךע -) . לטרעוו

 .םָנְתִּפ 88ץ1מ9: !לָׁשָמ
 15, ראנו-סעפסנסע (2/ ס-- ,=) 5. רענָאז-לטרעוװ
 מְר

 תולתל) בֶלֹק

 םיי=
 ;רָרֹועְמ 0801 עני

 ץניסצסניפ

| 

 גַײצקרעװ

 ,תֹונָחְדַּב 88ץומש 04 ט1101018008 א. ײרענָאז-לטרעוװ
 660. || ושֶּמִמ !תֹואְּב תֹוא ןוססץמ} 06/  ךילטרעוו

 .תֹואָּב תֹוא 110012117, טס10811זג
 יֵרְבִד רֵּבַּד 90 סע808 10868 . ז. ךיו ןעלטרעװ

 םיִרְבִד רֵּבַּד 90 1481:6 0808110 16108/24:8 ;!םיִדּוּדִח
 ,םיִצקֹוע

 ,ןַאיפעט רָאֿפ = ןַפיפעטרעװ

 ;תֵרָׁשְִמ 800000889 (2/ ס- 'י-) 5. רעטרעװ
 ,רעטכעוו =

 01010ת8זיש, 1041008 (עז. רעכיב --) 6. ךוב|רעטרעוו

 ,ןֹוּלִמ ,םיִלָמ רֶּפֵס
 ,םיִלֹוח תֶרֶמֹׁש םטע8ס , ןרעטרעוו
 .ןרעטרעוו = עקרעטרעוו
 ,רָטְׁש 0046, 800ט0ע197 (2/. { -) .. רִיפַאפטרעוװ
 ;שאר טממסע ץפעפ סע (ן/ סע-) 5 ךרעװ

 ;לַעַּנַה ינְּפ טממסז 168186// טקקסע (0/ 6 8/06)
 .ׁשֶרֹּג ,ףֵדֹוע 8

 {0 ם176 2 8040600 ךרעװ ַא טומ םָאמ ַא ןבעג --

 ,השודג הדמ ןתנ זמס88ט6
 ;ׁשֶרֶּפ ,בָכֹור !גסע861088 (2/ סע -) 4. קַאינכרעװ

 ,הָנֹויְלֲע םִיַחַרְןֶבָא טעקסע 1011180046, 10מתסע/

 ,בָכָר חַלְּפ
 ,הָנֲעַל רטסנצמוטס064 5. טומרעוו

 ?0 2600006} 8660} (ע. 2 ןרָאװעג) ט/ 4 :ןרעװ
 יּדַפֲהַה יהיה םעסיש, ?טנימ

 ,רשעתה 90 2600106 06 869 116 ךַײר ןרעוװ --
 ,ןקדזה ,ןקז 90 םצסיש 016 טלַא ןרעוו --

 ,םדאתה ,םדא 40 ?טצנמ 166 מור ןרעו --

 ,םֵלעַה ,דבא 90 6188ץ08: ןרעוװ טונ --
 .הָׁשְרַה אֹל ,רמָא 90 10ע016, 018811000 ש. 6. !ןרעו
 40 601026 :קֵּכַאְתִה 90 80:009816 ש.7- ךיו ןרעוו
 ,ֹוׁשְּפַנ לַע ןֵגֶהק 1

 ,רֹועְּב ןיִחְׁש ץפ8ת (2/. | -) 9 דערעוו

 ובע גָרָא 8801:-01090, 008186 0109 5 עטסערעוו
 ,םַע רַּב

 .ענעטערַאװ = ענעטערעוו
 ,הָּמִר אָלְמ 1011 01 טטסנזמפ 00)}. גידמערעוו
 היה 80 06 1011 01 שס;נמ8ֿפ ש 4 ןעמערעװ

 : .הָּמִר אָּלֶמ

 טעסניזמ- 0846, רטסניזמ- (2/. ס --) 6. עקרעקוצ-םערעוו
 תחקימ תנוע) םיִעָלֹוּת תַגְֲע 1026040,  רטסמ 6
 ,(םיעמבש םיעלותה דגנ

 םיִעָלֹוּת-הַמָצ 824861:010016 םסעק +. סיורקמערעוו

 ,(םיעמבש םיע:ותה דגנ וב םישמתשמש רמ חמצ ןימו

 .ןֶמָק ׁשְרֹׁש 114616 1003 (17. ךעל -) + עלןעצרעוו
 טססז/ 0004 :לָעְמִמ ,לעּּפ טסע8 (ק/. --) 5. קרעוו

 דאסנ1168) 1000610686 (0/ 6 60002) ּורָפַס ,רוּבַח

 .ןֹנָנַמ ,הָנֹוכְמ ם16008ת181מ ;(ןועש לשו הָנֹוכְמ

 יִלְּכ 1םפ?עטנמ0ת6/ 100! (2/ |ן-) =. גַײצקרעװ
 .ריִׁשְכַמ ,הָכאָלְמ

5 



 עקש רעװ

 טסע8תס1 (16-00 קסו? 0/ סח ס/91/06) 5. עקשרעוו
 .(תיסורה המאב רשע הששה קלח) תֶרֶּזַה עַבֹר

 רֶׁשֲא םיִדָנְּב טט88ג :;םיִנָבִל ן1םסמ, 6109868 .. ׂשעֹו
 ,ֹוטְּבְכִי

 זטפ8ג-זמסתסיע} סמםנם'ס ?0ע יטפ8ממא +.טלעג-שעוו

 ,הָמיִּבִכ יֵמָד
 .ןרעשעוו = ענשעוו ,ןשעוו
 .הָסֵּבְכַמ !2גמסזצ (2/. ןע -) +. ַײרעשעװ
 ,תָסָבֹוּכ טט88גסטשסצנפמ (ע/.םס --) 5 ןרעשעוו
 .ןרעשעוו = עקרעשעוו
 . = םיג1160 680ממ2יג8 . טׁשֹוְו

 םסתםסעסט8 07 1106/81 (2/. םיִנֹרְּתַו) .. ןֹרְּתוַו

 ,רֵּמַוְּמַה ׁשיִא ס0 רטמס 18 ץ16161מ9 ;ביִדָנ טסע8סת
 ;תּוביִדָו ם4600ע90819/}/ 1100ע8197 4. תֹוגֹרְּתַו

161610048 = . 
 4806 108616 46018166," 2 001981ת +. דֹוד-רמאֹיַ

 ץ8!88 8816 רטמנ1ס 0076118 0268 6968

 ַעֹורְז םיִׂשְּב םיִרְמֹואָׁש עַודָי רֹומְוִמ סנסמ גמ 2נעזמ

 ,םִיַניֵעָה לע
 88801086 דט81160 00ש011248 8. שטילג-רוָד-רמאֹיַו

 םיִׂשְּב חַרַּקַה לע הקָלֲהַה סםש'8 6968 טטנ9מ המ יז

 ,םִיַניֵעָה לע עַורְו
 "80 1דגזמפמ ס8106," 486 161/ס6 2/-. ןֹכֶה אֹוביו

1000900 10000800016 6000 0004 4000) 0181 18 

 םירמוא ךכ) !אָּב ׁשיִאָה הֵּנִד {ססע1ח/ 4240 6: 2101186)
 ,(תיבל אבה יוצר יתלב םדא לע

 | ,הָמּונְמ ,הָחיִרְּב 680806 . הֹרְבָיַו
 90 0808ץס} עטמ הוטםש; 8080026 חרביו ןכַאמ --
 ,טמתשה ,םִלעַה ,חרב

 2080024009/ 4. רעכַאמ-חרֶבִיַו
 ,םַמְַׁשִמ

 .- 60001088108 (/. םייּודיִו) ;. יֹודיִו
 {0 0021688 0260:8 8128 6106  יודיו ןגָאז --

 ,ותומ ינפל ויאמח לע הדותה 6080
 "הת0 10 0816 90 ץ2887 6711 (ע/ ס -)  יִהְיַו

 ,הָרָצ ,עֶר הָרְקִמ סססטע:6006, טנסס,6
 '806 ?םסניס טט88 24 62צ,7 2260 10 27 םֹויַה יִהָיַו

 ,רֵקָיַנ טעקס
 - /םאסטפג8 (006 0/ 106 808 0/' 1100) אתְויַו

 זמ2816 01- (06/0.) ויִתָּפ 1001 4. || ;(ןמה ינבמ דחא)
 ,רֶכָּזַה רַבָא םםמ/ 8

 . = 418/ט96, 4008606 (ק/ םיִחֹוּכיו) 9. חּוּכיִו
 יַחַּכַוְהַה 00 618מ/ט9ס, 660806 ש. ?. ךִיז ןחוּכיִו

 "'פת60 רטס16 11018066, 641:208 1ע0זמ 9. ולּוכיו

6 07 20460109104 486 87 1601960 026818) 
 תיִׁשאֵרְּב רֶפֵּסִמ םיִקּוסְּפ סטמ סמ 141047 8

 ישְשַה םֹוי ליִלְּב ׁשּודִקּב םיִרְמֲאּנַה
 ,(א רורב זמר 8:01681106108010 ולוכיו ןואּפַאלק ַא (87.ן--

 ,ַחָרֹוּב עטמםיט8צ

 .52 טייז י"קינַאלטָאסי ןיא ןקיד ייב (א

 הקֹוּת-הנַתְנּו -- 212 --

 "10 1160," 16806עשסט8 07 1816008 (/) .. ביִצָיְו

 ,םיִבָּנִנ תַּפַמָא םֹוקָמ
 ,הָקֲעְצ 6804 ?םסצ 0ע166," סעֶצ, םסוס} =. ֹוקֲעְציַ

 ,הָחָוְצ

 ,הקעצ קעצ 40 18186 8 תםסש} וקעציו ַא ןכַאמ --

 ,םמח קעצ

 10 סתם 26 641/120206 ט} 2/- קֹחרְּב בֵׁשֵיְל ׁשֶיְו

 .=8 8?עסנת

 "תת0 תס 8281! 2170 ט000 1266 ְךֶל ןֹתִיְו

 ץס1808 1001000 29 986 01086 01 580081ג

 ,תָּבַׁש יָאְצֹומְּב םיִרָמאּנִה םיִקּוסְּפ
 .--8ם64 זמט 1146 600. הֹמֹודַּכְו
 , = 090., 884 80 1011מ אֹלֹוכְו == סם, וו
 ,חּוּכיִו = חֹוּכְו

 ,ךוז ןהּוּכיִו = ךִיז ןחּוּכְו
 ?םט8 תס 88 ק/ע. הנומ היָה ְךֵּכְו ,,,רמֹוא היִה ךֵּכְ

 א - 889ע1ת0-,, עםט8 26 וט88 00021109/

 ןיא חנומ היח ךכו זב רמוא היח ךכו ןוֿפ (//06.) --
 ?םסנס 18 8 100 ל02116 26?ט0ססמ עלַײװ עגנַאל ַא
 88ץומ8 826 0000! (טע01018109 800 ןנ8/-

 החטבה ןיב) הריפסל הרימא ןיב הבר תוהש שי |128)
 ,(תועמה תיִנמו םלשל

 800 211 מוט (8202מ'8) ססנ4- 22 חיִליִד תַּכ לֶכְו

 .--ץּפמִצ
 .רֶכְּזַה רַבָא .0816 סעפיפת (87.) 6. תֹורָכְו

 {זט16 10006 ֹומ 686 יטסזמס 0? (2? |=) דֵלְו
 . = 8 81880:4106י66 1

 800 26 4009 יטסמסנסט8- ק/ע- תושעל איִלֵפַמּ

+1-. 
 811 80108 01 תושעל אילפמו רוב-רוש (106.) --

 ,םינימח לכמ ךרע ילק םירבד טטס1:601688 8

 "פמ0 16 18 8810 2 8סזוק- (2/1 פ -) =. רֵמאָנְו
 {ט781 ט70180 04 4086 00סטעזתש גמ 6

 ׁשֶדֹּקַה יֵבְתִּכִמ קּוטָּפ טעפיקסנ8 101 140811-18818װ9/
 ,הָנָּׁשַה ׁשאֹר תֹולָּפְתִּב םיִאְצְמִּנַה הָּלֵאְמ

 ,רמאָנְו ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לרמאֶנְו
 90 םומַש 0תס 01 400 80ע10- לרמאוו ַא ןעגנוז --
 0ט+8) ע01808 006טעעתש ות 640 ץעץפץסויֿפ 10

 םיאצמנה םיבותכחמ דחא רמז 1408 - 4881208/
 ,הנשה שאר תולפתב

 "גמ עס יטנ1} 46612ע6 106 תנופימז,* 8. ףקֹוּת-הנַתְנּ
 נס 01 2 ץעפץס/ 8810 סמ 14080-288מ2מ2/!

 תֶרֶמָאָנַה הֶּלְפִּת םת4 186 683 01 4 600ס1
 ,רוּפִּכ םֹויְבּו הָנָּׁשַה ׁשאֹרְּב
 -הנתנו (םוצ ןצעמוא ןדָאל) ןרַאֿפ ןצעמוא ןגָאלק (44,) --

 ךיז ןעיצאב עכלעוו ,הדובע רעגידרופכ-םוי ןוֿפ םעזארֿפ א
 ןוא הרובע רעד ןיא טגאזעג טאה לודג ןהכ רעד יו ,םעד ףיוא
 ןוֿפ שולב םעד ןוֿפ ןעננולקנירפש יד טלייצעג טאה רע יװ
 ,תאטח ןברק



 ּתסָו

 םסל 40 26 8016 90 40 8תצלמותק 828- ףקות
 ,שיא דגנ המואמ תושעל לכי אל 1280 2 ץסנפסת

 ,תםוו == ּתֹסִו

 ,60126011 ; -60ת11010066 (2? םידעו) . דע
 946 00060601 0? 126 1'סט? . תֹוצְרַא עֹּבְרַא דע

 1:2008 (0000/000006 ס}/ 00018'1 0000 246/0/ 160-

 . == (6008 0 ,סואוי .ןקניסט0068  ,ץ'סוי06214/ 60 101000)

 8026181 ססזח- (עז םיִלְלֹוּכַה םידעַו) . ללֹוּכַה דעַו
 , =* 1019066, 60629181 00תמע 06

 ,לכֹוּכַה דעַו = ילְלְּבַה דעַו
 00107011466 םטץסעטופמפ 186 5. תֹורְׂשַּכַה דעַו

 ץעסץעס! ץעסמפע89:04 07 1004 4800090128 0

 .- 6018 }גִש

 0601981 00101010066 01 81) םיִלְלֹוּכַה לֵּכ דעַו
 , = 00נמנמט 8

 רָאװַאז -- 918 --

 26 !ת ;לֹּכִמ רָתֹויְו 446 6 811 000. םֹלֹוּכ לַעְו

 ,הָוָל ףֶסֹונְו 2601910

 "8ת6 +םצ 1188060080088" 882011- . ְךֹתָקְדִצִו

 .(א עּובְצ ,דֵּסַחְתִמ 1מסמנסטג8 6802; ןגץטסס,6

 "840 םפוגסע ט8 ?ס8סלמסע" ע"י רֹחי ֹונֵצְּבַקְו

 ,םיִנָצְּבַק ּונְלְּכ (106,) טסס 96 911 טסט88
 ,טשוו = טשְו

 ,םיָאְרִּיַה ,םיִדיִסֲחַה , = 186 ץנסט8 5. ?. ןיִקיִתֶו ||

 00 1180 89 6897-0ע084 101 ןיקיתו ןווטשֿפױא --|

 ,הלפתל המחה ץנה םע םוק מעק סע

 ,תֹונָרְּתוַנ ,ןרֶּתוַו == תֹונְרְּתִַו ,ןרֶּתַו

 ירשיה בקי ןיא ךיז טניֿפעג גניטיידאב רעד ןיא ךתקדצו (א
 ,בנ קרפ בײהנָא ןיא

 י)
 {ג6 86טסםלמ 1606 0? 486 11ס6מעסױא א !

 ?ו. || :יִרְבִעָה תיֵּב-ףֶלֶאֶּב תיֵעיִבְׁשַה תֹואָה 4!ןעמממ6
 ,הָעְבִׁש 8670

 "דַבְּכ 800000161, 8?פנמנמסנסנ (2/. פ -) 5. עקואַאז

 ,םֵגְמַגְמ ,הָּפ
 ,םָגְמִנ סס 8900661, 898תמזמס/ ש ?- ךיז ןעקיאַאז
 תסמ- :תֹוָוֲה 8טמסע8046:008 5 ./2  סענָאבָאבַאז
 ,תּוׁשָּפִמ ,םיִלָפְּת םיִרָבְּד 6

 2זמט8610609,/ 61טסע8וסתמ, (//. ס--) 5. עֹװַאבַאז
 ,ַעּוׁשֲעַׁש ןר886100, 8קסויפ

 ;ַעֶׁשעֶׁש 00 ףנמט86, ףוטסע9 ש. 6. ןעװַאבַאז
 ךיז -| = = = =

 .עַׁשֲעַּתְׁשִה 00 פצמט86 0 4100ע0 0008613 0. 7
 .עווַאבַאז = :עּוצֲעצ ע18ע6מ1ת9 (2/. ס -) 5. עקװוַאבַאז
 ,בֹנָג 00 80081 0. 6. ןערָאבַאז

 ,זא ןיִׁשְלַמ ,רָמֹומ 1ם:0עענסע, 46מ00006/ 8. רעטגָאז
 .ןְרת תגפ89 (ק?. ןע =) 5. לגַאו
 ?ס :אֹרָק 60 1086 !רֹמָא 90 םֵּהָצי 1611 0 6. ח ןגָאז

 ,ׁשֹרָּד ט080/
 ױחמתט 60 ץסט 1ם/מ/ 03 ?וצרעד רוא טנָאז טָאװ --
 ?הו לע ךתעד המ 7
 +מוצ 0008 תםס? זמ2/- ןגָאו וצ טשננרָאג טָאה סָאד --
 ,המואמל בשחנ אל הז 2

 ?תמאב ץסט 60ת'9 88! !טנָאז רוא םָאװ --
 טס םתטס 2 81680 0681 ןגָאז וצ ןוא ןעגנוז ֹוצ ןבָאה --
 ,רבדב הברה קסעתהל שיאל היח 90 0
 1 ג8טס 8 ץע686001/0086 רומ טגָאז ץרַאה טָאד --
 ,שארמ שינרמ יננה
 } 887 (/06) !רמוא אה 8878 26 רע טגָאז --
 ,רמוא ינא

 ,ןצישֿפיל ייב (א

 ,עקטָאיננַאנ = עקטָאינגַאז

 .הָדָנַא 1026ת6 (ז. ס -)  עגַאז
 צז-7

 10861ת6 !הָריִמֲא םפצֹומַה (2 ן-) + שינעגָאזװ
 .הָאיִרָק

 .ַהיֶבֹומ ,דיִּנֵמ עעס9ססנ (ןקז. ם -) 8. רעגָאז
 וטסזמפת קצסזמק+לומפ ץעפ- (2/ ס -) 8 עקרעגָאז

 תֹוּלְמְּת תַאַרֹוק הָׁשֵא ץסע8 90 1010816 טטסני8מוקמסזפ
 ,םיִׁשָנַהיִנְפִל

 ,ץֶרָאָל ץוח לֶׁש 90עס18: 000. ענשטינַארגַאז
 ,תַש ,םִיַרֹוחֲא 1ג1מ0 ףטפנ?ס/ (2/ רעדעז) 9  !דָאז
 ,(א הָחיִתְר ססנ11מ/ 8, ?רָאֹז

 5םא 10 089 8010008109 1106 דָאז םעד ןוֿפ ןסע --
 ,חתור ודועב לישבח

 ,טלעגטנַאה = (2/. סעקט --) 9. קעטוַאדַאז
 4880 :הָלֵאְׁש םעס0!ס60 (2/ ס-) 9. עשטַארַאז

 ,ליִנְרַּת ס:610186 ;רּועָׁש
 891016 שש. 6 ןעשודַאז

 .קנָח

 ,תֹוְּוַּכַה רֹוַא שס0120 (09/ז.) 5. קַאידָאז
 ,(חלמ ןימ) הָדֹוס 8048 5. עדָאז
 ,הָדֹוט-יֵמ 8068-08901 9. רעסַאװ-עדָאז

 בנ 0804 (0/ 6 560) (1/ סעקד -) . קער|ַאז
 : ,(אסכ לש)

 1148 סטסנ9סע (0/ (2/ פעקד-) += קעד|ָאז
 ,םִיַרֹוחֶא || 601:01618)

 םִיַרֹוחֲאָה רׂשְּב טט90004 (0/ 266) . שַולֿפ-קערָאז
 | ,ןעשודַאז = ןעשִידַאז
 תיַב רטסע88} 1809סע9, 1011 (ע? |-) . דָאװַאז

 ,םיִסּוס הָוְקִמ 8606 ;תָׁשֹרָח תיֵּב ,הָבאָלְמ

60 60016, 800216 

 ,ןדיז ןוֿפ (א

 א



 קעלואוַאז

 ט0861:80/60906 1826 (2/ סעקל --} 8. קעלןואווַאז

 .יִדָדְצ ץּוח
 :רָכָס סט89עטס0004} 28 (2/ ס-) 8 עלַאװַאז

 ,הָעיִנְמ םנמ018006 ?ַהיִרָּב טס1+

 ,םיִדֵקְּׁשַה תֶקְלַּד גטנמקפ 8. 27. סעקלַאװַאז
 686 418208 04 ?מס 11080 8. 27. םעקליװַאז

 ,ראָּוַּצַה יִדֵקְׁש
 הָדֹובֲעַל בֹרָק 90 1846 688011ש 10 ש.?- ךוז ןעֶינְוװַאז

 קׁשְֲב
 ,(תלד לש) ריִצ םנומפס (2/ ס -) 8. עסעיװַאז
 הָליִתְּפ 8090, ע0661 (2/ ס-)  עקָאלעװַאז

 ,(חל איצוהל הכמ יפב ונתישנ

 די לשנ ַחיִרְבַמ דֵתָי ןגגסמקֹומ (עז. פ-) . עקסעװַאז

 ,(ןפואה
 ;גָלֶׁש תַפֹּפ 8מסוש-8?סעצמ (2/ ס --) 5. עכורעװַאז

 ,הָמּוהְמ 0189ט1080066 (740-)
 .סףוע ןימו אֵרֹוק ,יַכּוק סטססס (2/. ס --) 5. עילוזַאז

 /  .ףְרֹע"-הַׁשְק 8טטסססנת 00}. עטנעיזַאז
 000. || וַעְבְׂש 1011, 11166 עס 8860160/ 06). טַאז

 .יַד 801116016011ץ, 6תסטפג

 .עבושל 90 884169 טָאז וצ --
 ,עבושל לכא ?ס 689 ס0תס'8 1111 טַאז וצ ןסע --
 00 4080 8108 ס/ 1100 01 טעפע ןוֿפ טַאו ןַײז --

 ,רבדב ץוק 80ת4608129/

 .דִוָנ 6001:60 6418 !הָחיִתְר 0106 5. סָאז
 .טֵקָׁש ס81זמ 66). ענשיטַאז
 .תעּדְרַמ ,רֵּכ ,ףֶּכָא 884616 (/ ןע --) . לטָאז
 886616 רעסעאסע (00 ס- !=) 8 רעכַאמ-לטָאז

 ,רֶרָּכ יםיִפְּכֶא הֶׂשֹוע
 .ׁשֹבָח ,ףֵּכַא טס 884616 ש. 6. ןעלטָאז
 ,רעמַאמ-לטָאו = רעלטָאז
 ינעערמ הָרֶׁשַה 90 89660 (0004 ט. 6. ןערעטַאו

 ,((הרשמ

 8117016 :עַבׂש 1010088, 8801607 9. טַײקסַאז

 ,הָרֵתְי הָעיִכְט
 .ןרעוו טעדַאשטרַאֿפ = ןרעוװו טעדַאשטַאז

 ,ײב הָרָנְתִה 90 ץניסטס16 ש. 6 ןעֿפעשטַאז

 ,עקפעיצַאז = עקפעשטַאז

 ,תָבָנְרַא ם8נס (ק/ םעצ -) +. ץע|װיַאז
 קחשמב קחש 40 ץ}8} 180 םעציַאז ןוא ןלופש --
 ,תובנראה

 ירְבְּד 1816 (1/. סע - לָאמטֿפָא ן-) 5. ךאו
 ןכַאז .ז וקָסֵע 00814688 ;ןִיְנֲע 218166/ !ץָפֵח

 60 8068 90 986 ץס100 רךַאז רעד וצ ןדוור --

 ,ןינעה לא םיעגונח םירבד רבד
 0438 וצ ץסטע 204814688 ךַאו רעַײא זיא םָאד --

 ,ךדבפ ךל ענונ הזה רבדה
 ,תִוְע 0047018108 ךַאו עשרעדנוק וד --

 ,(הלחמנ

 יטַאָל 801019, ןט16917 660  טכָאז

 םוכרפ

 ,תַחַגנ

-- 914 -- 

 ,(א הָנְכֲה עעסמ812110ת 5. דיכַאז
 ,יָמָתְמ ןיִּמִמ םסטססע (0-.) 660 ךילכאז

 ,םיִדָנְב 6100208 :םיִצָפֲח 61/6048 5. עז. ןכַאז

 .(ב הָלֹוח היה 90 06 111 ש 4 ןכָאז
 ןינע ,רֶבָד 98: 248006/ (ץ/ |-) 5. שינעכַאז

 (ךַאז 5
 ןט81101 6/80189- ! רֶדָה ,טְלּוא םם1) (2/ |-) 8 לַאז

 ,םיִחָרֹוא רֵדֲח 10סג

 ,בֹנָנ 90 8908 (2.) 6. 6. ןרעבַאלַאז
 800טע197 :ןֹורִּקִּפ 660086 ({/ |ן-) 84 גָאלַאז

 ןֹובָרָש ,10026, ץפהאמ, 1101:122806  !תֹובְרֲע

 ,ןֹוּכְׁשַמ

 .םיִדָקְּׁשַה תַלֲחַמ םסיס1ט18 5. עכוטָאלָאז

 20109מ36 (96:00 ע64 (41 סע -) 5. קינטָאלָאז
 הששו םיעשתה קלחה) קיִנְמֹולֹוז .10/ 6 88460:::1 10010200 )

 ,(תיסור ארטלמ

 ן=) 5. בלַאו
 הָחֶׁשְ

 .ןָמָׁשְב הָחיִׁשְמ 800140149 8, גנובלַאז

 ,ןֶמָׁשְּב ַחֹׁׂשָמ עטס 200109 0. 6. ןבלַאז

 .דַחַי 9080ל6ש 96 -עבלַאז
 .םֶּתְׁשלִש טז 166 666. טורדעבלַאז
 ,רַחָי םֶהיֵנְׁש טסומ 90861מ0ע 4066. דנַאנעבלַאז
 .םֶּתְעַבְרַא סד 1039 6060. טרעֿפעבלַאז

 םֶהיֵנְׁש טש סיטס, ?דטס 9086986/ 600. טַײװצעבלאז

 ,דַחַי

 רֶאְׁשִּנַה ְךֵס 0818006} 161081406/ (6000) 8. עדלַאז

 ,םֵּלַׁשְל
 בֹוח רַמְׁש 818206-211 (ע?. ןע -) +. לסקעוו-עדלַאז

 .(ג םִלַׁשְל רֶאְׁשּנַה ְּךֵּמַה לַע

 010010626 !הֶמָׁשִמ 8816 (2/

 .לֶוְרַּב רֵחֹוס געסמצמסם96/ (מ/ סע -) קננזַאילַאז

 {0 סשס, 06 (ץ. עץ. טלעזעג ,טלָאזעג) 6 ת ןלָאז
 ,(תושעל) היה 8661 001/88110ת, 11

 טינ טסלָאז וד ;ךלת ץסט 8881/ 20 ןווג טסלָאז וד --
 ,ךלת אל ץסט 88411 04 0 ןווג
 ןויג םינ לָאז רע ;אנ ךלי 166 םֹועמ 80 ןַײג רע לָאז --
 ,ךלי אֹל 6 88811 09 עס
 וטגה6 884501 1 407, טמ80 ?ןָאמ ךוא לָאז סָאװ --
 ?תושעל יִל המ םתמ { {0ס 7
 11 1 ןסיװ ןעװעג לָאז ךיא ןעװ ,ןסוװ לָאז ךוא ןעוו --
 ' ,יתעדי ּול תסש

 יִמְב הֹרָׁש 0 טטס18 8066 !ת ןצס ש 6. ןעלָאז
 ,תיִרֹּב

 ,םיִּבַר הָבֹור יִנְק תּיְרְי 88!טס (2/ ס -) 5. עפלַאז

 ,חַלֶמ 8819 (ג7.| =) 5. ץלַאז
 וס סמןסצ 8 םסע- ץלַאז ןוא טיורב םנצעמוא ןטע --

 .ורבח ןחלוש לע לבא 8סמ'8 1108װ011811ש

 .קנארק ןייז ,500800 שטיידכיוהלטימ (ב ,ןצישֿפיל ייב (א

 .לסקעוו-על אאז :טזיירגראֿפ רעלעטשנֿפירב סראדנָאיל ןיא (ג |



 רעטַאװצלַאו

 ;םיִחּולְמ םִיַמ 881060 ר? קע1תס 4. רעסַאװצלַאז
 ,םָּיַה יִמ 868 -ר08001

 יִחְלֶּמַה ץֶמֹח וטע8צססמוסנוס 8016 . ערעַײז-ץלַאז
 ַחּולִמ טעומצ :חַלָמ לֶׁש פז 66/. גיצלַאז
 8810-061181 88/6-ט0סצ (2/ ךע -) 4 לטסעמצלַאז

 | ,חַלָמ יִלּכ
 .חֵלֶמ 90 8819 (9. . ןצלַאזעג ,טצלַאזעג) ש 6. ןצלַאז
 ,ַחֹכְב הָפֹונְּת םישותפ (קז.| -) 6  ךאמַאז
 לֵנלִנ !וץ-זטמסס| (2/ רעדער -) 4  דָאר|-ךַאמַאז

 .הָפּונְּתַה

 נו ,הֹוָר ,ׁשַחְּכַה 90 סצגפ 81, 108806 ש. 6. ןערָאמַאז
 ,לֹוח 8846 4. רמַאז

 טס ?גזסיש 6086 ןנױא יוד ןוא דמַאז ןטוש (74/.) --
 ,שיא יניע רקנ 1 8 ט8'61800 68

 8820-81/ (0600ו) (2/. קנעב -) 4. קנַאב|| -דמַאז
 ,(םיב לוח תעבגנ ןֹוטְרָׁש

 לוח תעבננ הָלֹוח 0600. (ןז- גרעב --) 5. גרַאב || -דמַאז
 ,(םי תפש לע

 ,ײלוח ;5ֹוח לֶׁש 88ת4צ 66}. גידֹמַאז
 8800 ספעזוסע (עת ס- ,.-) 5. רערוֿפײדמַאז

 ,לוח ליִבֹומ

 טנעסיטמ 8טש8ז, 009186 פט88/ 8. רעקוצ"דמַאז
 ,םַּג רֶּכֶס

 ,לֹוח ןֶבָא 880680006 (2/. רע -) 5 ןַײטשדמַאז
 .ןעשטומרַאֿפ = ןעשטומַאז
 ס1088-טספזג טתווםפי ?טס ק0808 01 2 8 סומַאז

 ,(א ריִק לָׁש םיִדּוּמַע יִנְׁש תֶרֶׁשִקְּמַה הָרֹוק לט11
 זס 100 סתס'8 תהמס 228ות89 0 = ךי ןערעימַאז

 םֹמָנ .ןִיַּבְתִה עס 1מ900, 6084 !דלע ֹודָו ףֵפֹונ
 ,תֹוׂשֲעַל

 .ץבֹק ,ףֶמֹא 6011609108 (עז. ןע --) 8. גנולמַאז
 סס11603179 (0:) (ןז ןעמענ -) 8. ןעמָאנ|-למַאז

 ,(קודקדכ) ץּוּבִּקַה םֵׁש םסטמ
 ;ץֹבָק ,ףסָא 90 00116000) 28080ע/ 2 0. ןעלמַאז

 .ץֶבָּקַה 90 888010016 ש. 7. ךיז = |
 ,ףַּפַאְמ ,ףֶמֹוא 60116090ע (קז ס- ,-) 5 רעלמַאז
 ,רָחא יַּתַמְהַמְתִה 90 ס8ענצ, 06 1806 2 = ךיז ןעמַאז
 ,ןעמיוו = :עַרֶז 8666 (עז. ס -) 5. ןעמָאז
 ,שמעו == שמַאז

 ,ןודרַאג == סעיװַאנַאז

 ;הֹבָר ,הֹרָּפ 90 0ע600, זמט}פוקוק שש. ןערַאנַאז
 ,-ָּב בֶׁשֹומ םיִׂש ,ןֵנָק 90 268016 0 = ףוז --||

 ,תֶלֹּבִׁש סה (0/ ססויװ) (עז+ ןע -) 5. גנַאז
 ,ןטדונרַאֿפ == ןערונַאז
 ,הָיִשְמִׁש ט9ע880} (2/. סע -) 5 קיטנָאז
 .ןָרֹפִצ עֶגֶנ טטמ1פ!סיא 8881 (ע/. ס -) + עצעטינַאז
 .ןֶפָנ רֶמָצ ןּומָא 081100 +. ענָאז
 ,ןָפָנ רֶמָצ ןּומַא לָׁש 04 08ו100 46) ןענָאז

 ,ילנניי עשידיסח טאדי ןיא ןיקצעניל ייב (א

 ןָאקַאז -- 918 --

 ,ןּותָמ .ַחֹונ .ְּךר 8019, 10116 40: טֿפנַאז
 21000180866, תגמסט8ה (1/ ס-) 3. עקלדַאסַאז

 ,בָרֲאֵמ
 .ַתָרְכֹה 00 1006, ססזמץס}} 001196 . 6 ןעװפטסַאז
 ,רָהָנַה תֶלָּד 81106 (ץז. פ -) 5. עקװוַאטסַאז
 ,םֹּדְרַק 8/866 (ז, םע --) . ֿפוטסַאז
 ,(עקווַאטסַאו == רֶהָּנַה תֶלֶּד 810106 8. עקװעטסַאז

 ,והב לבב רט19ג 211 1010110 םעקװעטסַאז עלַא ףיוא --
 ,(בלכל) הֶאְלָה ךֵל םוטפצ ! (00 6 000) 406. עיסַאז
 טֹומ} 1808 (6מ 0 וסמ:)) (1/. סע -) +. קיסַאז

 ,(האובת םש רובצל הנפ) םָמְאַּב תֵרֶדְנ
 -תֶלָּד סטסת-60019, סטסמ-1164 (2 8 -) 8 עקנולסַאז

 ,רּוּנַּת
 ׁשֵא רעֶבְל יִלְּכ 116סע-טסצ (עז. ס -) . עקצונלַאּפַאז
 .עלעבעווש = עקלַאּפַאז
 רֹוּתְפַּכ 8006, 8ו/0 9002 (2/ ס-) 5 עקנָאּפַאז

 ,תָנֹּתְכִל
 ץ10+1810, 86016 םטקקוצ (2/ |--) 4. סַאפָאז

 ,ןֹודָּקִפ ,רֶצֹוא
 ,ןכומ 1 16861ש0 סַאּפַאז ןוא --

 אָצֹומ סזמסעפסמס} 0419 (2/ |-) +. רוס-סַאפַאז
 ,ְךֶרֹצַה תַעַׁשְל (חתפ)

 אָצְמִּנַה ומ פ9סעס, ע0869, ֿפעפצס 66). ענסַאפַאז
 ,(ל'ח) םיִאּולְמ לָׁש 04 ע080ץ06 ;ןְכומ ורֶצֹואְב

 40 ץעסץ106/ 8906, 8פטקוע, ש. 6. ןעװעסַאּפַאז
 ,דיִתָעָל ןֵבֶה ,רֹצֶא ע686עט6

 .ַחָל :ץיִמ 88ץ, ןט106 (ע/. | -) +. טֿפַאז
 {ט1010088  טַײק -- || :ַחֵל אֵלֶמ ןטנס} 06/ גוטֿפַאז

 ,תּודָל
 11061-01066 (0/ 6 8/06) (עז ס --) 5. עװַארפַאז

 ,לַעַּנַה בֵנ

 .םֹּכְרַּכ 884ע:0װ +. ןערֿפַאו

 יִּתְלִבְל הָּוִצ ,רֹסָא 90 ץ:סת1019 ש 4. ןעיַאשטשערפַאז
 ,קודקדבו טָּפְׁשִמ ,רֶמֲאֵמ 80206006 (2/. ן-) + ץ'או

 001000814100 !(םיומס לש) ףֶסֹא ,ץֶבֹק 860 !(ןוינהב

 ,לּובְג 1116 ?(סופדב תויתוא לש) רוּדִמ
 הָנָאֹּה 0861 ס210800 (21 ס=) 5. עקפעיצַאז

 .הָליֵלֲע
 ליִׁשְבַּת ח8896 001166 1תוס 8 פסט0 +. עקרעיצַאז

 ,חַמָק
 ,תַקָמְּפַמ הָדּוקְנ טס:106 (2/ |--) 5. סקנופ"ץַאז
 ,קֵׂש ,טּוקָלַי טי ) 8868 (ע/. קעז) + קַאז

 ,קְמוּוּפ 8001 89001128 (עז. |-) = קָאז
 ,םַאצבָא = קולבַאקַאז
 ,הָנְמְוַה ס;46+ (ץז | -) +  זַאקַאז
 ,ׁשּורָּד ,ןֶמְזָמ ס;46:66 46/) ענזַאקַאז
 ,רָאֹוּדַה יֵדְי לַע םּוׁשָר 9681800166 06/. עיָאנזַאקַאז
 "הַפֲאַמ 818016-080:66 90 01 2ע080 8. ץעלַאקאו

 ,םָחָלְב אָנ
 ,טָּפְׁשִמ ,קה 180 (עז. סע -- ) 8. ןָאקַאז



 קושטנָאקַאז

 .קונָאקַאז = קושטנָאקַאז

 סװס ע61860 ןת !8ש (ק/ סע -) 8. קננָאקַאז
 ,תֶּד ַעְרֹוי

 ,רֶּתֶמ ,הֶּדַּב .קֹחַּב 1811 66/)  ענָאקַאז
 :ןיִרְב הֶׁשִנְו 64800004 (2 ס-) 5. עיצוקַאז

 ,שָנֹונ 6586001

 ,קונברע = קונדַאלקאז
 5. ענישטשַאלקַאז

 ,תּיַּב תַּכְנֲ
 םֵחֵַמ ץ802109-466016 (ע? ןע-) 8 לדָאנ-קַאז

 .םיִּקׂשְל
 ,תֹואָקְמְוּופְל ְךֹורָׂש 8806 (ץז ךע -) 8 לדנעבנקָאז

 .לֶלָׁש םעסנו/ טסס+צ 9. בױרקַאז
 1008006806ת0 1080016 (2/ ס--) 5. עקוװָארַאז

 ,ריִאֵמ רֶמֹח ,רעֶוּב רָמֹח

 ,םערַאז = זַאראז

 קיִּבְרַמ 1װ/ 0600 5, 002180008 06/ עווולזַארַאז
 ,הָלֲחַמ

 0029801006 0020881008 (2/ ס --) 5, עזַארַאז

 ,הָפנַמ ןט089116006 :תָקָּבַּדְתִמ הָלֲחַמ 6
 ש. ז. ךיז -|| :(הלחמ) קֵּבְרַה 0 101600 ש. 6 ןעזַארַאז

 הָלֲחַמ הֹּלֶה 60 6 10160160, 0800 (6 4:86086)

 יתָהָּבַּדְתִמ
 ,הָנָאְד 6896 (ז. | = !=) 5. גרָאז
 10061186206 01806 (2/. קנעב -) .. קנַאב|װגרָאז

 ,םיִתְרָׁשְמ תּוריִכְׂשִל תִיַּב
 טס רטסעעש,; 2806 םתמ- ונֹאָד 10 086 0 4 ןגרָאז

 .ז .ד ש. ?. יז -- || : רַעָמְצִה ,גאָד 4160
 עַּבְמֶה 90 811084 (4ת תשיס) ט. 2. ןרעװ טעגזִירַאז

 ,(ץובב)
 ,ךימּו ףָּכיֵּת 1001060180617) 86 0206 6006. סערַאז

 ,עַֹרַּ
 טט216 081| 29 0297-01688 2260 פ. 1. סערָאז

 ןיֵבּו רַחָּׁשַה תֹולֲעַּב רֶפֹוׁש תַעּורְּת 6ט0ת348 ?טט1180

 - יםִיָּבְרַעֶה
 רּומָס 0016 119/ 6211} = 2/. סערפשַאז ,סערעפשַאז

 ,(א רֹוּקִמ

 1 פג תֹועמס4 טצ םערּפשַאז ןעגנַאגרַאֿפ רומ זוא םע --
 ,רוקמ ירשב רמס 4

 1889 487 01 986 162880 01 118008- 4. הֹּכֹונַח תאֹז
 ,(ב הֶּכְנֲה לֶׁש ןֹורֲחַא םֹוי 8

 .הָּפֵמֲא לָׁש 01 146611מ8 00)}. ענרָאבז
 הֶׂשֲעַמ חָמְרְע 91108, ץעפמצ (2// ס-) 5. עקטובז

 ,םָּדְנָה
 .-40מ0 לבָז

4601084104 01 8 6 

 יד ןיא גיטייװ רעפיאש א ,88תחסקעח שיסויניילק (א

 םעד ןיא לייוו (ןֿפורעננא יוזא טרעוו (ב ,ןרירֿפפָא ןוֿפ טנעה
 רעטרעוו יד טימ ןא ךיז טכייה סאוו ,השרפ יד ןעמ טנעייל גָאט

 | ,""חבזמה תכ ג ח תאז,

 שַיולֿפרעױז -- 216 =

 סתס 8606088 (/0) (עז. ס--) 5 רעבערג-לבו
 לע רָצֹוא ׁשֵּקִבְמ 8 +סעס88306 םצ 188000נ08װמ09

 .םיִמָפְק לֵּקַמ יִדָי
 400026  טוצג 1801 826 עי ׂשַבְדּו בלָח תבו

 .- םסמסצ (0/ 60 1900 001011/)

 ,ַעֵרְפַמְל 1ת 2078006 6400. ערוגו

 2106, 268 זויִרְו 60406נ008} 282649 661. ענבַארגז

 .הָפָי
 ,חָוָרְמ ססנמ101:08016 66. ענדַארגז
 ,רֶׁשְכְמ 8016, 0808016 66/. ענלָארו
 00 1009 06 881096 0808 0. 766. ךד ןעװטסַארדז

 ,םֹולָׁשְב ּוהֲעַר תֶא ׁשיִא ְּךַרָּב 0986

 .- טטעס 8016 ק/מ- רֹוהָס בהְז

 .-9 8014 ססומ, 2 80146ת (2/. םיבּוהְ) ;, םֹוהָז
 .-- 0916101, 08091008 06. ריהְז
 ,רהָנָהְו רהָוַה = ריִהְזְו ריהְז
 ,יִּוז רָּפְסִמ סטסמ תטזממסנ ; = פז (עז. תונוז) . גּוז
 זמ} +01160/ (ץסטע 0116, 6. ףֹתָנֹז ,ְךתָנּומ יתְנּוז

 ,(ֹוּתְׁשַא ,ֶּתְׁשֶאֹנ יִּתְׁשִא , -- |218 ד0116)
 ,? דָאז == הָחיִתְר 0118 4. דוז
 ,ַחֵתֹור 001119 םספ 66/. גירוז

 66 0118 (06220118110 200י02270056 ס} 126 . רֹהֹוו

 .=-|800/9 ס/ 210865)
 ,רָכֵז תםסמ?!סמ !םָׁש םתננס 9. עינַאװז
 ןֹומעַּפ לֵּדְנִמ 8060016, 261:ע67 (2/. ם -) 5. עציגָאװז

 ,(םירצונל הלפת תיב לש)

 ,גוויִז == גווְז
 זמסמפ86116, 20010- (21 סעצנ -) 9 ץענוורעוװז

 ,תֹוּיַחַה ןֵג ,רֶביֵּב 1081 4:8:4סת

 01688- 6. טַײק -- || ;הָּפִי ,יִקָנ 6168ת} תס86 06}. רעביוו
 ,יָפֹי ,תּויָקְנ 685, 8

 ,קָגֹוי יַח זמּבנמזמפ} (2/. תויַח --) 6. היַחװ-גיוז
 ;קָֹי 90 8טסע ({. ק. ןגיוועג ,טגיועג) 0. 6. ןגיוז

 .ןגויז == הֹצְמ

 8ט010006 0210, 1018ת9, (2/. רע --) . דניק-גיוז
 ,קֹוניִּת ,קָנֹוי 8 סט

 ,הָּדלָּנ 8016 (7 ן-) ליוז

 םסומ} 8090, 6086, 201666 (/. ןעמִיוו) 4 םיוז
 ,(דנבלנ הֶפֶׂש

 ,םיִּתְׁשִּפ עַרָו 1148666 5. 2/. ןעמיוז
 .ךיז ןעמַאז == ךִיז ןעמיוז

 .ׁשּובָּכ ע1018166 :ץֶמֶחה 8סטנ 00. רעוז
 ,שובכ אֹוׁשָק ןע101166 סט0טתג06ע עקרעגוא ערעיוז --

 .ץֵמָח חַלֶמ 18098110 8016 ץלַאז-רעיוו
 ,תֶצָמֲהַמ ,רֹואָׂש 108ש68 4. גיוטרעיױז

 ,ךילרעַײז = ךילרעיוז
 ץּומָח בֶלָה 0090100 סח 80ט/ 1211 8 ךלימרעיוז

 ,םּוק
 רֶׂשָּב 0001 8000000 ות +ד140884 6. שַיולֿפרעױז

 ,ץֶמֹחְּב לָׁשְבֶמ



 טַײקרעױז

 ,טײקרעַײז = טַײקרעױז

 בּורְּכ 0104106 0 8סט/ 0400886 4. טיורקרעיוז
 ,ׁשּובָּכ

 ןֶצְמַח סצצ2ס4 5. ףָאטשרעױז

 ,רֹבָׁש ,התָׁש 0 6114 ש 6 4 ןֿפיז

 4816 6110101) נ814:/0 (27. ס - ,=) +. רעֿפױז
 | ,רֹוְּׁש

 ,הָֹו סס טס רטסנפומַש, 06 1800164 0. 4. ןַײז הֹכֹוז
 00 טסות 8 ךץץע126 (44 רעפערמ ַא וצ ןַײז הכוז --
 ,לרונב הכז (70:61/)

 ןיִדְב הֹכָו 00 טטומ 2 |230-8010 0. 4. ןַײז ןיִדְּב הכוז
 ;שֹפֶח .ׁשֵּקַּב סס 8064, 1004 10, 8680 ש. 6  ןכז

 ׁשֵּקַּב טס ץוסא 2 ףטט21201 רטנ9ג ש ? ךיז --||
 5 ,ֵל תֹוליִלֲע

 ,הָשיֵרְּד ,ׂשּוּפִה 8661109 1001: 101 8. שינעכוז
 יעַפְׁש ןע1סמוש ; = 0108ץמ088 5. לֹוז
 .= ם10000ת, 2011082260 (2/. םי לֹוז) 5. ללֹוז
 ם1ט1908 828 (//. םיאְבֹוסְו םיִלְלֹוז) . אֹבֹוסְו ללוז
40 = . 

 ,ןעמושז ,ןעשומושז = ןעמוז ,ןעזמוי
 | .ץִיֵק םוטזמזמסו 5. רעמוז

 םטזמנמס" 0? 86. 212ז6ומ, רעמוו רעשרעבַײװ --

 ,ריצבה תע 140184 םטתמנעמסע
 .רָּפְרַּפ טוג996ע917 (עז. ךעל --)  עלװעגיײֿפרעמוז
 ,לקנורפש-רעמוו = ץָארּפש-רעמוז
 לע הֶּדְקְנ , 1:66816 (2?. ךע -) 5. לקנורפש-רעמוז

 ,םינָפַה
 םסספעמק, 1םהנ8מ; סא זמויס (// |ן-) 8 פמוז

 ,הָצִּב ,ץּב
 90 טנ1םפ 9עסט016 מוז ַא ןוא ןרוֿפנַײרַא ( /66.) --
 ,שיא לע הער אבה טמסמ 2 08

 ,ֹוּב תֹוצְּב רֶׁשֲא ,הָצִּב לֶׁש םטספנמעצ 00/. גיפמוז
 .םּומָּת ,רָז 80:8ת96 060/. רַאברעדגוז
 ַּב 8םסת (עז. ןיז) 8. !ןוז
 ,הָּמַח ,ׁשֶמָׁש םטמ (27. ןע --) + :ןוז

 ,(ויזב ךרדגנ ןֵּב 8סמ (0004) 5. ָאלרעדנוז
 ןרעדנוזּפָא = :ןרעדנוז

 ,םִא יִּכ סגל 004. ?ןרעדנוז

 טק80160 םע08910006, 6180/- (2/. תֹונֹז)  הנֹוז

 .-- 4611 דטסזמהמ

 ,תֹועְׁש-ןֶבָא םטמ-0181 (2/. ס -) 8. רעגַײזנוז
 ,(עובשכ) ןֹוׁשאָר םֹי טטמסהצ . גוטנוז
 ,ןֹוׁשאָר םֹוי לָׁש 01 טטמס8צ 06/} גודגיטנוז

 ,תאז יִדֲעַלְּב ,רַחַא ןְפֹואְּב 6186, ס1מסנ:ש186 060. טסנוז
 ,תאֹז תַלּוז

 .ׁשֶמָּׁשַה רֹוא אֵלָמ םטממצ 66}  גורנענוז
 שֶמָּׁשַה תַמיִבְׁש 80189106 09. (ע. | =) 5. דנַאטשנוז

 ,וּוּמַּת תַפּוקְתִּב (המודמכ)
 הָמיִגְל םֹוקַנ 4183886 !קֶרֶמ םסטק (2/ |--) + פז

 .הָאיִמְנ

 טניוו-דיוז -- 211 --

 ,הֶׁשְחַּב םסוגק-18416 (ןז. ןע -) 5. לֿפעל-ּפוז
 :ַעלְּב 9ס םטס81|סר0 :אֵּמַּג ,םעֶל 90 םֹוק ש. 6. ןפוז

 אֹרָק ֹוא רֹמָא 90 םּתָא סי 1086 ףט1603ש7 (/4/)
 | ,תּוריִהְמִּב

 לָּׁשְבִמ רָׂשְּב 0110 2603, 8סוגק-תנס86 4 שַיולֿפנפוז

 הָּסִנ הָמֵהְּב רַׂשְּב 0664 !קֶרָמְּב
 1010816 (2/ ןע -) 4.|זאיה 826 200. 1264. וו

 יהָבִקְנ
 ,הרבל ;המצעב איה 886 268611 ןולַא וז --

 .עבַאשו == עבַאיז
 .הָעְבִׁש 8006 60. ןבִיז

 ישנומ 211 2מקץטע66- ןכַאז ןבוז עלַא טומ (44. --
 ,=ל םימיישה םירבדה לכ םע 8

 ,תֹויְוְז עַבֶׁש לַעַּב םסעל880881 66/. גוטנַאקנבוז

 ,תיִעיִבְׁש ,יִעיִבְׁש 86ט089מ סז'9. ?טשח. ע -- ורע -- ,טעביז
 .יִצֵהָו הָּׁשִׁש טומ 8060 2 8811 400 ןבלַאהטעבוז

 80ט6ת08 80 (2/ םיִקָלַח -) 8. קלח ן-טעבוז

 | ,תיִעיִבְׁש
 8סטסםומ/ 8סטסתֹוג ץ8עפ (/? ךע -) 8 לטעביז

 רַחַא דָלֹונ דָלֵי 8006 זמסת?למ8' 68116 ;תיָעיִבְׁש

 ,ןֹויְרִה ּלָש םיִׁשָדֲח הָעְבִׁש
 ,תיִעיֵבְּׁשַה גמ 486 86טסמלמ ןג1806 460. סנטעביז
 הָעְבׁשַה 8סטס| (04 6069) (עז. ךעל -) 9 על|עביז

 רַחַא דֶלֹונ דָלָי 8סטסמ 8?1400' 062114 ;(םיפלקכ)
 ,(למעבוז == ןֹויְרַה לָׁש םיִׁשָרֲח הָעְבִׁש

 .םיִניִמ הָעְבִׁש לָׁש 01 8םסטסמ 11008 60/ ןולרענעבוז

 ,םיִעְבִׁש 86ט68?ש 2060 גיצעבִיז
 יע - ,רע = ,טטנוצעבוז = ע - ,רע -- ,טגיצעביז

 םסססת11סג 283? (ז. םיִקָלַח --) . קלָחװ-טגוצעבוז
 ,םיִעְבָׁשְּבֶש קָלֵחַה

 8606041008 0000 00 ע-- ורע - ,טסגיצעביז

 .םיִעְבִׁשַה
 ןֶּב ןקהק 860068826ת08 80 (2/ -) 8 רענוצעבוז

 ,הָנָׁש םיִעְבִׁש
 ,םיִניֵמ םיִעְבֶׁש לָׁש 09 8סטסמלע 1:1468 601. ןולרעגוצעבוז
 .רָׂשָע הָעְבִׁש 80ט60906מ 4600. ןצעביז

 60 80שט60060ת18 0/0. עח ע - ורע -- ,טנעצעבוז

 ' ,רֶׂשֵע חָעְבׁשַה
 86708100ת98 8; (//. ךע--) ג לטנעצעבוז

 ,רָׂשָע הָעְבִׁשְּבֶׁש קָלֵחַה
 ןֹוחְצִנ ט1ס9סנצ (2/. | -) פ. גוז
 .םֶתֹוח 8681 (2ז ןע -) לנו

 ,טקַאװֿפורט = קַאל-לגיז

 ,םֹתָה 90 8681 0. 6 ןעלגוז

 ,חַעַּבַמ 8ושתסו-ותםפ (ע/. ןע --) 5. גנור-לגיז
 60 ׁשֹומ 0ס ש101011008 88נת 100 ץ10- ש 4. ןנז

 יַחָצַנ 1סני

 יַחֵצַנְמ ט10001, ס0מףטסעסצ (ע/. --) +. רעגוז
 ,םורָד = דִוז
 ,טננוו-םורָד = טנִיוװ-דִוז



 טרָאװלדז

 םונט81ע6 שסע8, (2/ רעטרעװ --)  טרָאװ-לדיז
 ,הָצָאְנ ,ףּורָח 1מ609166

 ,גודמורָד = ךולדוז
 .ףַּדֹג .ףֵרָח 90 80018, 260116 ש 6. ןעלדיז
 80010100, םמטפולס 00968, וםטסס- 8. ַײרעלדוז

 ,ףּורֲח יִרְבִּד 6168
 ,יִמֹורְּדַה ריִצ טסטפמ-ץס16 (0600ז.) 5. לָאפ"רִיז
 ?ס 866186, טס1} (;א 2. ןסָאזעג ,ןרָאזעג) ט. . ןדִיז

 ,ַחֹתְר
 ,תוניתמב חתר 90 81מעמ01 טכַײל ןדוז --

 ,קּוּקְזְל תֶׁשֹרֲח תיֵּב ?011מסעש 5. ַײרעדִוז
 ,(םי) ףֵעֹוז ;ַחֵתֹור 8066מ106+ 06/ . גידנרִיז

 686 8װ16400ע 01 16 01ס186 4. הֹניִכְׂשַה ויִז
 .- ם1סצש

 0001388) טמוסמ, 108/11806 (2/. םיִנֹוויְז) 4 גוויִז
 רֶחֶא 046 04 8 10811160 ס0סטװץ16 ;םיִאּוׂשְנ
 ,גוּזה ןֵמ

 .--1סנ8סנצ (עז. םיִפֹויְז) 4. ףייְז

 ,ינָבּוי רַּב = זיִז

 יעקשטושזד = עקשטיז

 ןֵה ,םֶה 986 קניסח. 069. לז

 ,םדבל ;םמצעב םה ?מסצ 62610861068 ןולַא נז --
 יקיִניֵה 00 8002416} םוטס 8טס ש 6. ןגדִיז
 :הָקיִגֵמ 8ט04020) םוטנתפ ם8טסע 00)} גירעגויז

 קָגֹוי 8טס11תסי

 ;הקינמ השא 8ט041מש וטסזגמפת  ױרֿפ עגודעגווז --

 ,םידש קנוי 8162116: 6110 דניק גודעגווז

 ,הָדיִרּפ 1686 ;הָדיִרְּפ תַכְרִּב 98:06061} 4. טנועגיַײז

 .ןֹועָׁש 6106 (0 ס.--) . רעגַײז

 ,םיִּכ ןֹועְׁש טס896מ (2/ ךע -) פ לרעגַוז

 ןַעֹוׁש רט890מ-10280866/ (2/ ס -) פ. רעכַאמ-רעניוז

 ,םיִנֹועְׁש ןְּקַתְמ
 ,רעבַאמ- רעגווו = רעטסַײמ-רענווז

 תטז8128 טטסנמםמ, טטס9-םט18ס (;/. ס -) .. ןרעגיוז

 .תֵקָניִמ ,ההיִניִמ הָּׁשִא
 1000-208:900 ץסנ8סת (/0/.) :יִׁשָמ 8106 א דַײז

 ,בָּל-בֹומ ׁשיִא
 תַעַלֹוּת 8נ1:טטסעזמ (קז. םערעוו -) 4. סערָאװ|-דַײז

 ,יִשָמ
 (/00) ויִׁשָמ לָׁש פֹווא/ 03 םווש םוומסמ 46/} ןדַײז

 1:10-11682:966 (730, :ןידֶע 4699 ,6ׂ

 ,בָל-בֹומ
 םלט 862016 ץסטתמעי זמּפמ ןַאמרעגנוי רענעדַײז ַא --

 .ךר םלע ,ןידע

 שיא 4100- 8081006 ץסנפסמ שנעמ רענעדַײז --

 ,בל-בוט
 ,ט ברָאט ,ז ,עברָאמ ענעדַײז --

 ,יִׁשָמ תַרֹוהְס ,יִׁשָמ גָרָא 8188 . גַײצנדַײז

 א

 גינַײז -- 918 --

 ץגמק|1ס 89 986 828108 0? 1םס (2/. ס -) +. עדַײז

 ,(א הָּפֵה תֹיֹנְפִב הָמְמִס עמסטפמ

 016 זמהת ;ןְקְז-בֶא 8182018/גס2 (ן/. ס --) 4 ערִױז

 יאָבָּפ ,ןֵקָז
 ידַצ קפעפץ עס :רֶבֵעדַָצ 8406 (21 ן-)  פַײז

 ,(רפפ לש ףַּד ,דַצ 60
 ,הדצה 48106, 2814 טַײז ַא ןָא --

 רעד ןוֿפ ;רהא דצמ סמ 026 8826 טַײז ןווא ןוֿפ --

 ,רחא דצמ סת 186 0461 8060 טַײז רערעדנַא

 ,ידצמ 109 זמצ ץםַיס טַײז ןַײמ ןוֿפ --

 00 1886 8 ץסעפסמ'8 80, טַײז םנצעמוא ןעמענ --

 ,שיא םע דדצ 00 8106 יאולמ 2 ץסנֿפסת

 ,ןוצל ילב טט19סוג9 1012? טַײז ַא ןָא רעטכעפעג ַא --

 טַײז רעטכעלש רעד ןוֿפ רעטרעװ טנצעמוא ןעמעננָא --

 10 9816 8 ץ8'01800 טטס168 ומ 8 244 6

 ,יאנגל שיא ירבד שרד
 ,ז .יִדָדְצ 8018086 !יִדָדְצ ,רַצ לֶׁש 0? 8166 40/ גוטַײז

 ,ידדצ ךרד 8106-טפע, טץ-טטפיק גע רעגוטַײז --

 .רו שיא 8 80180001 שנעמ רעגיטַײז ַא --

 ,ירדצ רבד טצ-תנ840061 ךַאז עגוטַײז --

 ,תוידדצ תוסנכה טסע0181968 תוסנכה עגנטַײז --

 ,לוח ירומל 8600181 80100008 תומכה ענוטַײז --
 2817 04 (רפס לשנ ףַּד ,דַצ קפפס (2/ דע -) .. לטַײז

 הָמֵהְּב תִיָוְנ יִצֲח םמ תתנתגת! 0630 1סת89מלט 6

 ּּכְרֶאְל הָחָתְנִּמַה
 .הָדיֵרְּפ 1806 .(טנוזעג=טַצז רַאפ גיסאפש קישטַײז

 1 וטואמ ץסט 2 םּכַמַע !קושטײז ןטוג ַא רומ טָאה --

 !ךכרד חיּלצי םשה {סטזמסיז !

 ,רֹוּמַע ט1118 (עז. {-) 4 לַײז

 .הָמָׁשְנ ,ׁשֶפֶנ םסט1 (עז. |--) 8. לז
 ,(םיוו == הָּפֶׂש 8080, 6086 (1/ ןע -) + םִייז

 .-ל הֶפֶׂש הֹׂשָע 0 868:8 6 6. ןעמִיוז

 .('דכו דנבלו הפֶׂש הֶׂשֹוע םסצמזמסי (2/ פ -) 5 רעמַײז

 {ס והיִה {ס 06 (}. ץ. ןעװעג ןעועג) 0. 4 'ןַײז

 0 2270 םסצטפ} ;(עיבק ןמזבנ חֹיָה 9846 6

 יַעֹדָי ,"םָע בכָׁש 11661000186 ש1מ

 ירע - ס0.||ןֹולָׁש םופ (עז ע --) קסו. 0086. ןַײז

 ,ול רֶׁשֲא ,ֹוּלָׁש םוצ (ץז. ע -) ס - וע -

 ,"מ הפרה ,חינה 90 160 2106 ןַײז ןזָאֿפ --

 60 ץ0181890/ 118004 40 מס םנַײז ףיוא ןומשַאב --

 ,ותעד לע דמע פצםיטצמסמ+
 .ןיַז = ןייז

 ;ֹוליִבּשִּב ,ֹורּובֲעַּב 0 םופ 8846 --ןוֿפ 466. ןגעװטנַײז
 ,ֹוּדְצִמ 101 םופ ץפעס

 218 (ע-- סָאד ,ע-- יד ,רע-- רערנ קזיסז. 088. גונַײז
 ,ּולָׁש

 יד ייב קישטשירפ א ,84/4/ שיסורניילק ;ןצישֿפיל יב (א

 :ליומ' ןוֿפ ןעלקניוו



 ןעַײז

 10 1+ס1, 2/?8ומ (ק. }. ןגיוועג ,טַײזעג) 6 6. ןעַײז

 .ןֵּנַ

 {+ס/ 80 ע81תס/ (2/. 8 -) = רעַײז
 יַעֹרָו 0 8םסשש 6. 6 ןעֶייז

 .דֹאְמ טסעצ) זתמטסמ, 216801ץ, םושמוש 00 !רעַײז
 ?ןָהָּלֶׁש ,םֶהָּלֶׁש 98סו/ (עז. ע -) עיסז 085. ?רעֶיַוז

 יםֶהָּלֶׁש 1618 (2/. ע -) ס - יע - ,רע - ס6.|

 .םָהָל רֶׁשֲא
 ,םהמ השלש 1סס 04 ?גסנמ ערעיוז שרד --

 (ע = סָאד יע - יד ירע - רעד) ןעסח. 2059. גֹורעַו
 .ןָהָּלֶׁש ,םֶהָּלֶׁש 9018

 .ץִמָח םסטנו8ֿג 06. ךילרעַײז
 ;(קצכ) ץֶמֲחַה 90 1628ש68 :ץֵמֲהַה 00 8סטע 0. 6 ןרעַײז

 00 466 ש. ?. ךיז --|| :('דכו םיאושק ׁשֹבָּכ 0 סח6

 קצננ ץֵמֲחַה עס 16ץ106ת/ !ץֶמֲחַה םסטע

 ,הָצְמֶח 8סטנ:םס88, 8614167  טַײקרעַײז
 .ןּוּבַמ ,תיִרֹּב 8020 (עז. | -) 5. ףַיײז
 תיִחּומלֵׁש 808ע-טטמ016 (עז? ךע-) 5 לזעלבֿפיוז

 ,תיִרֹּב
 ,ןּוּבַמ לֵׁשַבְמ םספמ-טס116/ (עז =)  רעדַיזֿפײז
 ,ןפ יז = ןפייֵז

 10 8ספָקו רט288 רטנ98 8סתק, 181מ06/ ש. 6. ןפִיִיז

 ' ןֵּבַס
 90 םוטס 2 4000 860101ת9 עדרָאמ ַא ןֿפיז (87.) --

 ."ִּב ףֹוְנ ,ףֵרָח
 ,לועלבֿפיוו = עבלובנֿפַײז
 ,רעדווֿפווו = רעכַאמנֿפַיײז

 ,תיִרֹּב ןְבָא 8ס8ע-8לסתס (2/ רע -) +. ןַײטשֿפַײז
 זנץ861, ץסטנ- :ֹומְצַע 8611, 0686017 קקיסז. 166. ךוו

 8011, 21108611/ 2018611/ 148018 סט1801068

 ,ּהָמָצֵע ,ֹומְצֲַע .ףְמֶצִע ,יִמְצַע יקסטני8ס1ט68, 9161801ט68
 6808 096} 06 עזיסח. 166.|| ! םָמָצַע ,םָכְמְצִע ּונֵמְצַע
 ,(א ּוהֲעֵר תֶא ׁשיִא 4096

 לע לטנ 60 18066 טמסמ 0008611 ךוז ףיוא ןעמענ --
 | ,וילע לבק ,ומצע
 ,ומצע תא המר 60 40606176 0268611 ךיז ןרַאנ --

 תא שיא ךרב 90 81666 6808 046 ךיז ןפורגַאב --

 ,םולשב והער
 ךיז ררעמיוא ןַײז --
 ,דאמ וגר ;ותעדמ
 {0 6016 90 0268611 60/06 10 ךיז וצ ןעמוק --

 ,(הלחממ) ונתיאל בוש ;עגרה ,ותעד בשיתה
 ינפב רבד 24 ?םֹומָש טש 10801+ ךיז רַאֿפ ךַאז ַא --

 ,ומצע

 ,תָנָּנַסְמ
 שצײ +

 אצי 00 86 2081016 114

 א טימ גנודניבראֿפ ןיא ךיז טמוק טקעלאיד ןשיװטיל ןיא (א
 ,ב .צ ;ןיושראפ עטייווצ ןוא עטשרע יד ראֿפ ךיוא טראווטיוצ
 ךיז טיירד ריא ךיז ןעיירד רימ .ךיז טפיירד וד .ךיז יירד ךיא
 רימ 'ךיד טסייפד וד 'ךימ ייחד ךיא :טקעלאיד ןשילייפ ןיאו

 ,(ךייא טיירד ריִא יזנוא ןֶעיירְד

 ןעניז -- 219 --

 ,'מצעמ 03 148611 ןַולַא ךַיז ןוֿפ --
 ,(האחמה וא רטש לשנ הָיָאְרַה 8186 (000.) 5. טכוז
 8810, 80016 :יאָדַו .ַחּומָּב םטעס, 061981ת 40/. רעכז

 ,יאְּדַוְּב 661481מ!ץ, 8טע617 000.| :ַחּוטָּב
 בשח 90 1846 10/ 8182066 רעכיז ףיוא ןעמענ --
 ,םכסומ רבד רותב

 == ;תיָרְּב 60ש7008מ9 !יאְּדַו 81?601מ0} . טַײהרעכיז

 .ַחֵמְבַה 0 86001:6, וםפטעס 2 6 ןרעכִיז
 .הָחְטִּב 88161צ, 86סטנ11} 5. טַײקרעכיז

 .ןורְּבִו = ןורָּכיִז
 ,הָרָבֶה םָצ118216 (27. | =) 5. בלִיז
 .ףֶסָּכ םווטסנ 5. רעבלִיז

 טיִלַּכ 811761-018060 רעםעס רעבלוז רעװעשרַאװ --
 ,ףֶסֹּכ םיִּמִצֶמ (העורג תכתממ)

 .ְךֶּתְרַמ 11048106 01 8נןטסע 8 טַײלנרעבלוז
 ,לווְּלִז = לוְליִז
 זמסץסמהתפ 01 81- (14/0 -) רעלדנעה-רעבליז

 .ףֶסָכ יִלְּכ רֵחֹוט יטסעטט0
 ,ףֶסֶכ יֵלְּכ 81/טסעטשפניס . גרַאװרעבלַיז
 ,ףֶמָּכ לָׁש 03 8וןטסע 06/ ןרעבליז
 מס8זי-?יס89, (ץז. ךעל -) +. עלװעטסערֿפ-רעבלִיז

 .רֹופְּכ 1116

 ,ףֶרֹחַה עַל אֹוּפְסִמ ט1מסס; 10646ע 8. עילווומוז
 .ףֹרָח 40 שטות16/ ש. =. ןעוועמייז
 .ףֶרֹהַה עַרֶו רט1מ06+-ס018 . ענעמיז
 ו תֹואָה םֵׁש םפתמס 01 186 1616 זו (עז. ס -) =. ןיִז

 ףענוו = ןַיז

 ,הָרְמִז .ריִׁש 81891מ8 8. ןץ'כעגנִיז
 90 ףפומֲע/ סם2ת? (ע. ץ. ןעגנזעג) 0 6. 4 ןענניז

 ,רֵּמַו ,ריִׁש
 בָאה ןעגנוז וצ תורימז ךס ַא ,ןגָאז וצ ןוא ןעגנוז וצ ןבָאה --
 קסעתהל שיאל היה 40 800 8 086 4081 060 0
 ,רבדב הברה

 .רֵרֹוׁשְמ 8ומססע, 608296/ (ץ/. ס --)  רעגנִיז

 רֹוּפָצ 8/ת81מ8 וועס (ןז. ןע - ,ךע --) פ. לגױֿפ-גנוז
 ,תֶרֶּמַוִמ

 ןֹוֲע .אֶּמֵה פומ/ 1:2088/08810ת (2/. -) . דנוז

 יהָרָבָע ,עַׁשָּפ
 ,תאָּטַח 818-011011ת9 (2/. --) 8. רעֿפּפָא-דנַיז

 .לֵזאָזֲעַל ריעָׂש 80800-8084 5. קָאברנַיז
 81010!, 121ט10008 060/  גַידנוז

 .עַׁשָר ,אֵמָח 8121010088 5. טַײק .- ||

 יַעֹׁשְּפ ,הֹוע .אֹטְח {ס 81ת, 1:8ת8827688 שש 4. ןגידנִיז
 ,הָרֵבֲע רֹכֲע

 ,םֹוּיִמ ,-ֵמ ,-ןִמ 814066 600. טנִיז

 .ןֹויָעַר .הָבֶׁשֲחַמ תגות6 :תעד .לָכֵָׂש 8סתפס . ןעניז
 ,שיא תטד לע הלע 60 0ססטז ןַײרַא ןענוז ןוא ןעמוק --

 :עֶשֹופ ,אָמֹוה



 ןעקניז

 10 1086 0268 860868, 06060106 ןענוז ןוֿפ ּפָארַא --

 ,ותעדמ אצי 6

 ;ותעדב היח 90 26 ןמ 068 860808 ןענוז םַײב ןַײז --

 ס0ס 26 סט9 01 0תס'8 1016 ןענוז םַײב ןַײז טונ

 ,עגושמ היה

 ,רבז 90 8476 {ת 10106 ןענוו ןוא ןבָאה --

 ,חכש 90 6802806 8'0260 זמסנמסניצ ןענוז ןוֿפ םױרַא --

 ,לֵּפִצ .ַעֹבֶמ 0 8ומ+ (. ?. ןעקנוועג) ש. ח. ןעקניז
 ,םיִעָנ ,קֹותָמ 8660 66)}. םיז
 ,םיִחּולְמ יִּתְלִּב םִיַמ ,רֶהָנ יַמ ?שס8װ-ט0846/ 5. רעסַאװ-םיז
 ,ןֵכ אָּפְמְלֶא ,רַחַא ןָפֹואְּב 6186, ס9מסזח186 060. טסיז
 8ױז06- 8. טַײק --||:קֹותְמ תצְק םוטססס18מ 64/. ךולסוז
 ,תּוקיָחְממ 48
 ,תֹומיֵעְנ ,תּוקיִתְמ 8טחסס0מ088 5. טַײקסיז
 ' ,וניֵּפע ןגָו ותּוכְו == 600. ע"יז
 .ץבעגעטוד = ץעגעיז
 ,הָפָנ והָרָבְּכ 81ס0ס (2ז. | =) 5. פז
 ,הָרָבְכִּב ףֵנָה ,רֹבָּכ 00 8116 ש. 6. ןפיז

 .-101986/ (ן/. םינָפִיַו) . ןפִיַז
 ,ןעפושז = ןעפִיז

 שי דע תס 18 8111| 0ע68081מ0 ךָאנ טעפוו רע --
 ,ופאב המשנ

 ,תּודֵבְכָּב םֵׁשֹונ טצס81מומפ ןס8טנ1ש 66} גורנעפוז
 ,הָחְנָא 818, םשצספמ (עז. |-) 8. ן'ֿפיז
 .קָנָאַה .ַחֵנָּאַה 90 82, םעספם ש. ח ןצֿפז
 ,הָחְנֲא 818םומ8 8. ש'נעצֿפיז

 ,םֹוקָמ ,בֶׁשֹומ 8080 (ןע.| =) 5. ן'יז

 הֶביִׁשְי 8688100 :הָביִׁשְי 810100 (ע7. ןע --) 8. גנוצוז
 ,(דעו לש המיסא)

 {ס ןוטס :בֹׁשֵי 10 809 ({. 2. ןפעועג) ? ח ןצז
 ,רָמֲאַמְּב בֹׂשָי 0 26 1תמקע180ת00 ;(תיבכ) בֵׂשָי

 00 00סטמצ 106 1800121081 תונבר ףיוא ןצוז --

 ,תונברה אסכ לע תבש 689
 ,היונפ ראשה 40 1610810 טמתנ9/1166 ןצוז ןבײלב --
 {ס םהלס םתתמ ךָאװ ַא רעלָאד םרעדנוד ףיוא ןצוז --

 היה 1400146 03 11טמ0166 0011818 8 טטס04

 ,עובשב םירלוד האמ לש חסנכח שיאל
 טט116 81900ת6/ 066.||:בֵׁשֹי 8606 06)  גודנצוז

 ,בֶׁשֹוי ֹותֹויְהִּב
 ,הָביִׁשיִּב ומ 8 81906ת8 םס8?טנס 660. טווהרעגודנצוז
 ,קוׁשַּב תֶלְכֹור גטס889688 (1/. פ -) . ןרעציז
 .ןרעצוז = עקרעצוז

 ,הנקְז = הנקיִז

 .- ס1176 (עז. םיִתיִז) 3. תיַז
 .יִקָנ ,- 1םמסססמפ 06. יאֹּכַז
 (ןס 288 רטסמ 1ת 980 10000עץ,2 8. לרֹונְּב-הכָז
 ,לֶרֹוגַב הָכֹוּזַה הָקְתִּפ 8  דט1ממנמפי 6

 .-ץנ1ט0086, זושגפ ;-106010 (ן?. | -) 9. תֹוכְז
 זמפק 218 10461108 ןײטשװב רומ לָאז תוכז ןַײז --
 ,ילע ןגי ותובז 8186 16 סצ

 עקרעכַאנז -- 220 ---

 {0 1100 8010642100* ןצעמוא ףיוא תוכז ַא ןענוֿפעג --

 ,שיא לע תובז אצמ ןמ 8 ן01:8008 1800ע
 00 20680 ס} 800980/ תוכז םנצעמוא ןסונעג --
 ,רחא לש ותוכומ הנהח ןץע8'802::6 8

 .-- 800089181 106/18 . תֹובָא"תּוכְז

 ;ונילע ןגי ותֹוכז רַאֿפ גוסַאּפש .הֹחָנֲאַו ןֹוגָי ותּוכְז
 ,החָנֲאַנ ןֹוגָי :ו

 .=- עמּפיק 118 116116 0016204 ט8 22/ וניִלֲע ןגי ותּוכְז
 ,דֹובָּכ גסתסע ; - קע1011606 (}. תֹויְכְז --) 9. היִכְז

 שיאל חיה 40 םפט6 486 80204+ היכו וד ןבָאה --
 ,דובכה

 .--1מ216, 1816 ץסעפסת (ץ/. ֿםיִרָכְז) 9. רֹכָז
 ,ןָּמִמ ט806 :וָמָר ,-- םומל ; - עסנמסנמ טע8206 4, רֹכָז
 ,תונֹורְכַז ,ז ; -םסעגסזצ (ן/. ס --) = ןֹורֵּכִז
 יזמפיק 1218 (סע) זמס- עט. הֹכרבל (הנֹורְכְונ ונֹורְכִז

 .--זגםסניק 06 0168806, 01 2168804 זמסזמסעש
 ,-- זמסזמסוניפ 8. 2/. תֹונורְכִז
 88 161001008406 01 080 2//- ןּברּוחְל רֹכֵז

 .-- 068ל:00110ת4 01 186 1606
 88 1601061001:2206 01 986 0187 2/* טיִטְל רֹכִז

 . = (ס} 1006 1008 1718 110006008 10006 40 100/21)
 0168800 06 180 זמסנגסעצ 2? הכרבָל קידַצ רֹכֵז

 ,-01 186 11980060008 זמהת
 ,הבָרְבִל ּונֹורְבִו == 68. ל"ז
 .- 08680סת!מפ 109001ע108 (2/. םילּוזְלִז) 2 לווְלִז

 | ,הָפּודְג ,הָצָאָנ 06
 .-10ט06ע100 01 986 קע106 5. חקָמ-לווְלִז
 זעסוג1680100, 1001680080, םתתס- 66/. עינדולז

 ,םָמְעַׁש ,וָּגְרַה ץנמש
 לָש םָּפְסֶחְמ הֶצָה עסט8מ 006 03 8 1021 4. ץעפילז

 ,םָהָל רַּכִּכ
 .-58008/מ תשצממפ 5. 1. תֹוריִמְז
 ,-8000010644 ;- 9146 (2/. ֿםיִנַמְו . ןֵמְז

 ,רּוּמִל ןַמְו

 {מ0 808804 01 סט4 1/60400/ג 4. לנְתֹורְח ןֵמְז

 . == (126890061י)

 וגס 808808 0? 106 םוסומתפי =. ֹונֵתְרֹוּת ןֹּתַמ ןֵמְז
 .- 04 סוג? 1800 (12000460081)

 01 ץפעזמסתו/ 2ט2ע0ס0;- 5. ןועֹרּפ ןֵמְז
 .-48צ7

 (םס 8ס2804 07 סט/ 21802088 = ֹונֵתָחְמְׁש ןַמְז
 . == (176054 ס// 060/68*0062'1)

 .ןּוָנ טסמס !ריִׁש טסמק 8. רֹמְז

 ,בּוׁשָה 60081061:8016 60/. ענשטַאנז
 06 והָרֹוה 9ס 810מו:}, 1862 ש 4? ןעשטַאגו

 :בֵׁשֲהַה 04 60086000206 0 גזמסמס,6

 .קיֵּפְמַמ הֹיָה טט6

 ,יָנֹועְרִי ,ףֵּׁשַכְמ םסעססעסע (ץז. ס =) 8. רעכַאנז

 ,הָּפׁשַכְמ 801001088 (קז םס -) 5. עטרעכַאנז
 ,עמר'עכַאנו = עקרעכַאנז
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 קַאנז

 ,(רחסמ תיב לע טֶלָׁש :תֹוא 818 (ע/. םע .-) קַאנז

 1001 :רָכּזַה רַבֲא עסמנ8 ;-.4801 (2/ םיִבָנ)  בֵגִז

 ,הָמֹוׁש
 .-80010סעש 8. תֹונְז

 יתֹונְו לָׁש תּורְּמַפ עסנמסאצפממץ 5. רוטַארעטול-תּונְז

 ,םיִבָגַע תּורְּפַמ

 !הָארמ .ןֹווָח דנפ1סמ :;היִאְר 8062 (עז ןע --)+. גנואעז

 .ןֹויָאְר 0661

 .רֹוׁשַמ ,הָרָנִמ פז (עז. | -) 8. געז

 .שֶרְּפִמ 8811 (עז. ןע --)פ.!לגעז
 מִק רֹוׁשַמ 110010 8פיש (ק? ךע --).?לנעז
 .ןָרּה 589 (27. רעמיוב --) 3, םיובןלגעז
 .םיִׂשָרְּפִמ לָׁש גָרָא 8821-01000 5. ךוטלגעז

 .לֵבֹה ס8181 (2/ ס -) 8. רעטסטננַײמלעגעז
 ,םיַּב רֹבֲע 90 8821 4  ןעלגעז

 .םיִנָרְת תינֲא 8811108-068861 (עז. | -) 9 ףישלגעז
 ירפָנ 90 םמס (, 2. ןגעועג ,טנעזעג) 0 6. ןגעז

 .רֹרָג

 .ךוז ןענעגעזעג = ךִוז ןענענעז
 .ץבעגעשזר = ץעגעז

 טשס06- !רֵּפַנְמ ,רֵמֹונ 8פהאסע (ןעז. ס - ,--) 5. רענעז

 ,רֹוׁשַּמַּב םיִצי רַזֹוג 880יקסע

 08616-11006 04 ?עסטפסע8 (עז. ךע -) 8 לדעז

 .םִיַמָנְכִּמַה לָׁש יִרֹוחֲאָה קֶלֵחַה
 טצקטַאז == עַבׂש ?ט10088) 8891ס0ש 8. טעז |

 ףןוזמ) עַיַּבְשִמ 880181ץ108, תסטנו8מומפ 60} גוטעז

 ,הָעיִבְׂש 880180108  גנוניטעז

 יֵּבְסַה טס 880181ס, 8818? . 6. ןגוטעז

 יעֵבׂש 1410688 ;הָנְזֲה תוגוניו01060088 8 טַײקגיטעז

 90 0 םסטנינפמומפי זַעַּבְׂשַה 0 8811817 ש. 6. 4 ןסעזי

 ןיִזִמ הֹיָה
 .םיִׁשִׁש 8נצוצ 0 גיצכעז

 .למזםנוצמכעז = קלח-טנוצכעז

 ,םיִׁשָּׁשַה 814601092 020. שש ט(ס)גיצכעז

 םָּכַה 8וא91ססג ץפפ (ןז ךע -) 8 לטסנגיצכעז

 .םיִׁשָּׁשִמ רֶחֶא
 8 זמהמ 8וצלק ץספע8 010 804286- 9. רענוצכעז

 ,םיִׁשָׁש ןֵּב הנינפת

 ,םיִניִמ םיִּׁשֵׁש לָׁש 04 םֹוצֹלְק 8/ת88 00/ יולרעגוצכעז

 .רֶׂשֵעֶז הָּׁשִׁש 814066מ ?ש. ןצכעז

 .רָׂשֵע הָׁשָּׁשַה 8166606/ 020. 4 טנצכעז

 קָלֲחַה 814960208 8; (2/ ךע--) 8 לטנצכעז

 | .רֶׂשֲע הֶָּׁׂשַה
 (עגיבלעז סאד !עגיבלעז יד ,רעגיבלעז רעד) 04/. גובלעז

 ,ֹומְצַע ,-ַה ֹותֹוא 8206

 ,רבדה ותוא 986 8800 11מ9: ךַאז עגובלעז וד --

 80 180 8מזמס 1006 טײצ רעגובלעז רעד ןוא --

 ,העש התואב ,ןמוה ותואב

 זמיץ8ס11} :ֹומְצַעְּב ,ֹׁשְפַנְב ֹוהֹוא 008614 קעיס. טסבלעז

 יד סג8613) גנמ8ס13, ג01:8617/ 8614 0ט1:861768,
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 ןטענעז

 ֹומְצַעְּב .ֶמְצַעְּב ,יִמְצִעְּב יץסטצפס1סס5, 1נסעמ8ס1ט8

 יפְמְצַעְּב ,םֶכְמְצַעְּב .ּונֵמְצַעְּב ,ּהָמְצַעְּ
 םע הָחיֵׂש 8011100טג+ (2/. | -) 8 ךערפשענ-טסבלעז

 : .ריִחָי תַחיִׂש זמסמס1086 :ֹוֿבָבְל

 .ידיִחְו ןֹוטְלׁש םהנלסס18סש 9. טֿפַאשרעהטסבלעז
 .יָדיִחְי לֵׁשֹומ 2ג000184 5. רעשרעהטסבלעז
 ,תַעֵרָל ֹומְצַע דּוּבַא 8016146 (עז | -) 5. דרָאמטסבלעז
 ,טטבלעז = (טנרעבלעז
 ,ּולֵא וול 11 02 2 (לָאז ןוֿפנ טלעז

 ..היה ולָא דטסעס 16 ססגסנידט186 ןַײז שרעדנַא םע טלעז --

 ,רחא ןפואב

 006 || !יּוצִמ אֹל .תֹואיִצְּמַה רֶקְי ,רֶקָי 2896 06/ ןטלעז

 ,תֹוקֹוחְר םיִּתְעְל ע8עס1ע; 86160ע

 .תֹואיֵצְּמַה רַקָי רֶבָּד עפנווק טַײהנטלעז

 ,(טַאדלָאמ == אָבָצ ׁשיִא ,ליַה 801816ע (קז. --) 8. רענלעז
 ,אְבּצַה תֵדֹובֲע עמ8?111ז7 8סעט106 8. ַײרענלעז

 801016119, !לּיַה לָׁש 04 8016 46 שרענלעז

 ,לֶיַחְּכ 6

 ,(בצחמ-ימ ןימ) רֶטְלָפייֵמ 8016שס1, 861968 4. רעצלעז

 .ליח רֵגְרִנ 8 םעפומ 01 4 (2? ךע -) 8 לדמעז

 קבאל ילכ) הָרְוִמ 8804-מסצ 27(  ס--) 5. רעדמעז

 ,(םירפוס

 ס21סמ6ת טז זמט6-גט9 (2/ ס--) 8 עקנַאילמעז

 .רָפֲע תיֵּב

 ,הָקְסּולְג עסנ1, 8עמ811 יטמ1פס 1083 (? --) + למעז

 ,תָלס 1106 110סט+ +. לעמ-למעז

 עצסטנמס18| םסטסנמזמסמפ (עז ס .-) א עווטסמעז

 .הָדָּׂשַה יִֵרֵעָע תּודיִקְּפ - 60 .28840)

 ,הָדְׂשַה יַרָע לֶׁש עײסטומס181 66/. עקסמעז

 ,אּונּנַה דלס 816 רימ ןענַײז = 686- רעמעז

 .םיִלֵעַי רֹוע סגפנמס18, 8נםמגזמש 8. שמעז

 .לֶיַא רֹוע לָׁש 01 פהצגזגצ 60/ ןשמעז

 דַּבַעְמ 8מּפצממנש 0108806/ (ז. ס - ,-) . רעשמעז

 | ,םיִלָעְי רֹוע

 ,לַעָי ס182ג018 (עז.} --) 8. ריט-שמעז

 .רקְדִּקַה תַדּוקְנ עסםנפמ (0600) 8. סינעז

 ןענַײו = ןענעז

 עמט80216-9188961} ּולֵּדְרַה תנט89828 5 טֿפענעז

 ,לֵּדְרַה תֶׁשֹּבְחַּת 81וממ

 יאֵּפּכ סמ8ו (ןז. ךע --} +. לסעז

 .םִי 868 (עז. | -) = עעז

 ,םָּיַה בָלָּכ 8681 (עז. טנוה --) 8. טנוהװ-עעז

 .םָּיַה בָלָּכ לָׁש 01 8021 064/ ןטנוה-עעז

 81806060, 08024016 05 8608 60/ גודסוכעעז

 םֹונולְע סס 806 8. טַײק --|;תֹואָרָּל לֹכִיֶׁש ,הָאֹור

 יהָיִאְר
 ּיהֹוָח ,הֹאָר 90 806 (2- 2. ןסענעזעג) 2 6 4 יןגענעז

 :"עלעקרעס:ו ןיא א |



 ןטענעז

 ש. 060. ךיז = | !הָאְרָה 90 06 8604 שש ?. ךיז -|
 ,הָאָרְתִה 90 866 0801 0046, 06

 ע10480 600 146 48 1800 הבוט ַא רומ ומ ,עז --
 ,דסח יל השע אנא

 ,הָיָאְר 8189, צנפוסמ 5. ?|(ענעז
 ,מײהקנַארק-םַי = טַײהקנַארק-עעז

 ,איִבָנ ,הָאֹור 8609, עעסץמס9 (2/ םס- .-) 5. רעעז
 ,הָאָּכַה 8סעס1:ס} 0106, 8ם0ס8 (7. | = י-) 5. ץ'עז

 ,ץרפתה 00 סטע80 :הכה 90 891146 ץעז ַא ןָאמ --

 ,ץצופתה

 2, 1:00016 2881089 926 שזיסטת6 דרערד ןָא ץעז ַא --

 דרערד ןָא ץעז ַא טרעװ זואס (/0. :ץראה לע האכה
 ,םולכ הוש אֹל 18 18 רשס1פג תס?מומק

 8 עסיש 04 1186 0816008 (עז ךע-) 9 לצעז
 םיִלֹועָה םיִמֹוּד םיִרָבְּד תַרּוׁש 100ע088108 גמ 6

 ,(א םָלָדָג יִפְל
 זצקס-800028 )//6(  (16 ןע-) 9 ןוישאמיץעז

 ,תֹויְחֹוא רֶּדַמְל הָנֹוכְמ תגפסמנמפ , 11809צ96
 0 809 ץט+} 1806 !בֵׁשֹוה 90 8080 ש. 6 ןצעֹז

 סס 8/6- ((ת.) ועֹטָנ 00 869, ץ1800 ;(םוקמכ) םיִׂש

 רָּדַמ 90 869, ססזגמס86 (/:/.) :(םילמ) רֵּדַפ 6

 ;(םימ ףֹטְׁש 0 ?ט8מ ?הֹלֲע 00 1180 יש. 4.||;(תויתוא)
 ;חַּבַה 90 1000, 8611166 !ְץֵצֹוּמְתִה 00 סט6

 ?0 800 89 4סטת, 8080 0008011, ש. 7. ךיז --|

 00 801416 (ם/ 1:0009) :בׂשָי ןטס 808/006) 184: 8 9

 ,(המחנ עֶקֶׁש פס 866 (0/ 106 8ש0) :(םילזוננ ַעֹקֶׁש

 לעעס-860069, ססנממס8100ע (עע. ס - !-) 5. רעָאצעז
 00 יטמס קט?8 2126860 1090 126 !(תויתוא) רֵּדַכְמ
 ,(הסואכ רּוּנַּתַה לֶא םֶחָל ןֵתֹונ סטסת

 תֶכאָלְמ טעקס8ס90תפ} ס0נמקס8100ת 5. ירעצעז
 ,רּוַּּסַה

 ,רּודְּמַה תַבָּת 160061-0886 (/. פ =) . ןטסַאק-ץעז
 .ןְטק קֵׂש 8עגפ1} 8408 (2/. ךע -) 8 ולקעז

 מה קָמְּוּפ 116916 89002128 (2/. ךע -) 5. ?לקעז
 ,הָׁשְׁש נא 260 סקעֹז
 8ואטץ-8וא (0006 02 600008) 5. גוצכעז-ןוא-טקעז

 ,(םיפלק קחשמ) הֶׂשִׁשְו םיִׁשִׁש

 יִצֲחו הֶּׁשַמֲח 1176 826 8 11211 תשא. ןבלַאהטסקעז
 ,יִׁשָׁשַה 8164 0270. 2. טפקעז
 ,לטסקעז = קלָח-טסקעז
 8/8 (0600) ויִׁשְׁשֲה קֶלֶחַה 8ואפמ-ץפנע9 8 לטסקעז

 ,תֹודּוקָנ ׁשֵׁש םִע ףֶלֶק
 ,תֹויַוְו ׁשֵׁש תַלֲעַּב הָנּומְּת םסצ94סמ (2ז.| -) 5. קע"סקעז
 ,תֹויְִו ׁשֵׁש לַעַּב ס880081 60/. גיקע-סקעז
 ,גוקע-סקעז = גוכעקע-סקעז

 ס0ומ 01 8/+ 8108026ת (2/ 9-) פ. רעסקעז
 ,תֹורֹוגֲא ׁשֵֶׁש לֶׁש ַעְּבְּטַמ

 .קע-םקעו = טנַאק-סקעז

 ,ןצישֿפיל יב (א

 ךיז ןע ועלַאשז -- 999 --

 גםיקעיסקעו = ;יטנַאק-סקעז

 ,םיִניִמ זיָטָׁש ּלֶׁש 01 8וא 0208 44/. ולרעסקעז
 ,ילקעז ,'לקעו = עלעקעז
 .ןיֵעְרַג ,רֵּנְרִנ םעהומ (ז ס -) 8. ענרעז
 ,הֹכָרְבִל קידַצ רֹכָז *= 606 ל'צז

 ?סעט16 !הָּטִמ תַלְנ 686-1686 (ן/. ם -) 5. עקוויקז
 ,(ןותחתה והצקכנ הָּמַּמַה רֵמְסִמ

 .-014 תמת 2866 זמּפמ (2/. םיִנָקְז) =. ןקִז
 014 ראסזמהת, 2860 רשס- (2/ תֹנקְו 8 הנִקְז

 .-.זתגת
 .- 014 886 . הנקְז
 לָׁש ליִׁשְבַּת 10900-10089 08 (/ ס-) 8 עוַאדז

 ץּוָ רֶׂשְּ
 ,הָּבְרֶח ,תֶֹּפַמ עטומ (7. סע -) 5. בורז
 .הַמָצ שעסיט9ת (עז. | -) 5. טםִירְז
 8 טסתס שול ;-.82900-2026 (2/ ס -) =. עֹורְז

 8016 1688 סת4 19 (4900 04 406 17688006/
((1062622007 = . : 

 ,-- 086 רשג0 18 ץנסנמקפ (2/. םיִזירז ןירְז
 .עַרָו , -- 8666 (2/. תֹועיִרְז 5. העירְז
 ,עַרָז יִניֵעְרִנ 8066-םעפומ 8. האּובְּת-הֹעיִרְז
 ,(הבקנ וא רכז לש) --8סז0סת ;} - 8066 8. עֹדְז
 .-עסצפ} 21006, 20381 1106886 5 הכּולמַה-ערְז
 ,ריִהָמ ,זיָרָו םםמסצ 60). ענשטנערז
 ,הָכָלְׁשַה ?םעסשטנמ8 8. עקֶרִז
 68 +מעסיז סט, 0880 ת08/ 0 6. ןענעקרַז

 +{0 +םעסיא םשש8ע 80- (/4) ּוׁשֹרָנ ,הָצּוחַה ְּךֵלֶׁשֲה

 ,בּונג רֶבָּד ְּךֶלֶׁשַה תנס9מ1ת0' 8901סת

 ,הצוחה ךלשה 90 1מ/סיט סט4 םױרַא עקרז ַא ןבעג --

 .-.96 119010 1ת86/ ;-םפקפת 5 תֹרֶו
 .ַָדְרַּפְצ 1208 (ן/. ס -) 5. עבַאשז
 ,םיִריִנֲא 61118 4. 2. םערבַאשז

 נס 18 418- םערבַאשז יוד רעטנוא ךנולב זוא רע (60.) --
 ,חור בוצע וחנה 66

 ,(האונתב הדולח) ׁשֶבֹע 1011660 !הָדּולֲה זיט89 9. רעװַאשז
 הָלֲעה 900 עט80,/ 2600/06 עט86} ש. 4 !ןרעװַאשז

 ,הָדּולֲח
 | ,םֹׁשָנ 60 ט1:68046 ש. 4 ?ןרעװַאשז

 םס ו8 תםעסוצ 216840120 טרעװַאשז רע סָאװ םיוק --
 ,וב ותמשנ דוע לכ

 ,ןביושז ,ביושו = ןביָאשז ,ביאשז

 ;הָנָלְבִק ,הָנּולְּת ססצמץ1פ1תס (2? סע -) !בָאלַאשז
 ,ביולשז == ;לבָא עמסטנימומשי

 ,ביָאלשז = ?בָאלַאשז
 ,לָבָא לָׁש 01 עמסטנמנמק 00. ענבָאלַאשז

 ,ובָאלַאשז = עבָאלַאשז
 ,ןיטַא-וונָא ,טיִּלַּב ם0סעמ (4/. ס =) 5. ערָאלָאשז
 ,תֶרֹּכְשַמ 8818ע7 (26 8 -) עינַאװָאלַאשז

 יץמֹה ףׂשָה 10 8מפעס :םוה 40 ץנפצ 2 6 ןעװעלַאשז
 ,-לַע לֹּבַמ ְנֹואְתִה 00 60סזמץק!8ות ש. ?. ךיז ןעוועלאשז



 ןעװעקלַאשו

 ,ןרעױדַאב = ןעועקלַאשז

 .ןִיָזִמ רָמֹוׁש םסת02נװג (עז | -) 5 רַאדנַאשז

 ןִיָזִמ רֶמֹוׁש לֶׁש 01 80068:0ס 60. עקסרַאדנַאשז
 ,לֵהֵנְמ 8280 (עז. ס -) + עצדנָאשז
 .רֶצָק דָנֶּב ןםסס9 (עז. | -) 5. טעקַאשז

 ,שֵא יִּלֲחַנ טטצײמומפ 0081 . רַאשז

 118206- ;םִיַחַר ןֶבֶא 211189006 (2/ ס =) 8. ענרָאשז

 ,רַי לֶׁש םִיַחָר עגו}

 ,בֹרָצ 60 םססצסמ ש. ז- ְךֹוז ןעקרַאשז
 .ויִרְז ,ריִהָמ !1טס}צ, ס1188 66. עוַאוװשז
 יזָצֶה םשס} 8. ריוושז

 1ויס) ושם (68 !6//אָש 10 סה 4װ/לת;) 8. עשזושז

 .(קוניתל םירבדמשכ) רֹוא ,ׁשֵא

 ,םִוְמַז ,הֹמָה 60 תטנמ, םטעש ש. 4. ןעׂשזושז

 ,םּווָמָז זוטנמזמומפ טטע2ומש 8. שינעשזושז

 ,שונעשזושז = יירעשזושז
 ,רֶׁשֹעָה רֹוקְמ םסטנ06 01 116008 8 ביוׂשז
 ;תּוריִהְמִּב רֶׁשֵעְתִה 90 269 1100 ףט1021ש ש. 4. ןביושז

 ,הֵּבְרַה רֵּכַּתְׂשִה 00 ספז4 זמטסמ

 ןעשזושז = ןעיושז
 ,לָכֹונ ע88081, עסעטס} 8161 (20 סע -) 8 ק:לושז

 ,בּנִ
 .ועמושז = :דַעֹור לֹוק ןתָנ 00 ןפע 2. 4 ןעשזמושז
 ,ךֹרָא ןֹויְלֶע דֶנֶּב םפטסע0ומס (4. ס -) 5. עציפושז
 ,ליִסָח ,תיִׁשּוּמִה 066416 (;/. סע --) 5. קושז

 )804, ''סזמ 826 118ץעװש עכַאשז ןוא קושז (40.) --

 : ,םדא לכ
 ,תיִמּומָד דטמסץ91606ענש (טז ם -) 5. ענַיװַארושז
 ,אָיְבֹורְּכ ,רּוגָע סע806 (עז. סט -) 8 עילװַארושז
 ,יִּתָע-בַּתְכִמ ו יִמֹוי רֶּפֵמ ןסט:מ81 (2/ |-) 8 לַאנרושז
 .(םיסורה יפב יאנג םשכ יִדּוהְי }סי (1/. סע --) 4 דישז

 .(יאנג ךרדבו םיִדּוהְי לָׁש 1660188 46}. עקסווָאדישז

 ,תיִדּוהְי הָׁשֶא )0688 (עז. ס -) 5. עקװָאדישז

 .(ןרא יצע תפמ רַפֹנ 081/009 5 עציוו!שז

 הָצְכַה תֶלֶצְבֲה ט08-98/0061 5. טסיקעוװושז
 ,(חרפ

 .לָוְרַב גמ ע091מו08 018668 5. ע/. םעצולעשזושז
 ,הָיְזִח טט21860089 (קז.| -) 3 טעיליושז

 ,ריִּג 16840ת, 81תסש (2/ פ --) 8 עליושז

 .עטקולשז = עטקלושז
 8888 סי וטפ 0? 4008000 168068 8 עקלישז

 יקַּבַּטַה יֵלֵעי יִנְק
 ןעשומושו = ןעשזמושז

 00 טסעס86גס !;(אְךֹעֶּד 60 110840/ 0 4 ןעפושז
 ,ַחֹכ יִּלְּב םֹׁשָנ 81091ש

 ןימו

 -רעטרעוו םעד ןיא םיובנריב ,ֿפארפ ייב גנוטיידאב רעד ןיא (א

 ןוֿפ שטייט אזא זיא רימ .קיטאמארג רעשידיי ןייז וצ ךוּב

 .טנאקאב טינ ןעפושז

 ענולכערעשז -- 998 --

 דע 260 18 8111 2ע686מ3מ/ ךָאנ טעפושז רע --

 ,וב ותמשנ
 םס 18 םה/עס!צ 09641מ/מ8 טעפושז רע סָאװ םַאק --

 ,וב ותמשנ דוע לכ
 ֹותָמיִתֲחַּב רֶׁשֵאְמ 64400186/ (26 ן-) 5. סטנַארישז

 | ,(רמש)
 ִלַמְּנַת רֵמָנ םועפס (עז םע- -) פ. ףַארישז

 | ,(היח ןימ)

 .הָמיִתֲח רּוׁשא 6000800609 (ע?. ס --) 8. ערִיׂשז

 ןֹׁשָר 00 18/?סת,) טסססו06 186 ש. ז- ךיז ןעווערַישז

 ,הֹׁשָּפ ,ןֹמָׁש

 ,הָמיִתֲחַּב רֶׁשֲא 60 6000186 4 6. ןערִישז
 ,םַּג םֶדֶא טססע :רֶּכָא ט0885809 (2/. םע --) 5. בָאלשז

 ,םיבָא זמתמפס, 6110 (2/. סע --) 6. ביִאלשז
 40 םטֹוק/ ףט8 8011 . 6. ןעקָאילשז ,ןעקָאלשז

 .םעֶל יֵעֹמְג

 מל יִלָּכ טטסת8-?טט (1/ סע --) 5 עטקולשז
 ,רָפָא

 לשנ הֶּדְנֲא סט4016 (0/ 2סע) (21 םע -) 5 טומשז
 ,הָצְוָק 982816 !;(סובנק

 ,ןֹוׁשְמִׁש קֹוחָצ '21106-עמ8ת'8-טט11 8. ע/. סעקרומוש
 ,םומשז == דַימשִז

 ,ןְצְמק 11880, 2180816 (ע/ םע -)  קַאידנימשז

 תיִרּב ַחֹרְמ 00 עטס רטוומ 8080 0. 6. ןעקומשז

 ,לַע
 .ץָמק ףֵכ-אֹלְמ 8401ט1 (2/ ס --) + עינעמשז

 .אֹופַא .אָנ 10סמ} םסיש ס00}. עשז

 !אנ ךל 40 םסשט|! !עשו יג --
 ףט485 00 ץסט רט8תס ?וד טמלוװ עשז סָאװ --
 ? ךנוצר אופא המ מס ?

 יִנֲע תמסת010829, 00888/ (2/ סע -) 5 קַארבעשז

 .םיִחְתִּפַה לע רַגֹוח

 יעֶלָצ עוט (עז ס -) 5 !יערבעשז

 ,ריִנָא םווו (ץז. ס -) :ערבעשז

 ,םיִחְתִּמַה לַע רֹוָח 90 068 ש. ח. ןערבעשז ,ןעווערבעשז

 ות :קֵקֹוּתְׁשִמ ,טּוהָל 8עס649,} 6886 66} ענרעשז
 : .רֶמֹדְּב רט80

 10 ם6 1מ רט8מ9 01 טיױרב לקוטש ַא ענדעשז ןַײז --

 ,םחל תמורפ שיאל היה אֹל 8 1006 01 4

 .יּולֲע ,ןֹואָנ ,ַחּורָה ׁשיִא סמזט8 (? ןע --) 5. ונעשז

 00 1001 סזג08:188806 ס* 100ת- 6. = ךיז ןרינעשז
 .ׁשֵׁשֹוּבְתִה יט

 ,ןֹוליֵק 6נ8ש-מסּפנמ (4/. םע --) 5. לװַארעשז

 ,חָיַס 6019 1081 (עז. סע --) 5 קושטבערעשז

 יִתְלִּב םוס 8981104 (0/ סע -) 5. ץעבערעשז

 .םֶרֹסְמ

 ,לװַארעשז = לװערעשז
 הֶכיֵרֲא 1ג3081606ש7 (2 ס-) 5. ענולכערעשז

 ,(םיצומח םירנרג ןיט)



 פ"מהוח == 294 -- ח

" 
 60 סוג 160069 0? 1גס 11סטעסש 8 ה

 עמו. || :יָרְבָעָה תיֵּב-ףֶלֶאְּב תיִניִמְׁשַה תֹואָה 8126
 : ,הָנֹומְׁש 0186 =
 ,הָנּותֲח ד064610 (0006.) 17. ס -) 8. ערעילסאַח
 ,אגרד-תֹוחְנ = הֹנֹרַד-סאָח
 ןמ2106 8. (תעַד .הֹניִּב ,המכָה ןוֿפ תובית ישאר) דיַּבַח
 ,תיִדיִסֲח הָּתִּכ םָׁש 09 80 (0118810160 0

 ןסג86 0? טטס;8מומ 01 (2/ ס--) + עֹצִינדיַּבַה
 ,תיִדיַּבַחֲה הֶּתָּכַה לֶׁש הֶּלִמְּת תיֵּב 9116 דיַּבַת 6

 860010ת9 0? 106 דיַּבַח 8609 (0/. סע --) =. קִונֹד'ּבַח

 ,תיִּדיַּבַחַה הֶּתְּכַהָל רַכָח
 ,=םוּביִה ,ז ,רֹבָקַה-טֹוּבִה
 ,רוּביִח == רֹוּבִח
 .-.ססזממפמצ (1/. תֹורּובֲח) 8, הֹרּובֲת
 .- ץפות8 03 611001י9מ, 981008 8. 2 הדיִל-ילְבַח
 646 8ט4011008 26100 986 8. //. היִׁשָמ-יֵלְבַח

 .--846ש6ת9 01 21688188
 888001800, (0/. םיִרָבֲחה) 8. רבֲח

6016 -= . 
 88800180/0ת, ן-806009} (2/ תֹורְבָח) 8 הֹרְבָח

 ; - 6006884100 ;-- 0140 !הֶּדְנֲא ,- 89ס1219צ

 םפת0, :הֹּופֶּתְׁש , -16110108217; ססעמץמפמ

 ירָהָח ,-- 8
 .--1010816 6010:866 (2/. תֹורָבֲח) 6. הֹרָבֲח
 "8סט/ 8סטװ ס1ט/0," סע0006 03 . טשרָאב-הרְבָה
 ,םיִלָּד םיִׁשָנֲא ץּוּבִק קססי+ 8

 זמסנמ מס 01 8 8061697 (2/. טַײל .-) , ןַאמ|-הרָבָח
 ;יאָּמַר .לֵבֹונ ןטמםטס, 9107 16110וש !הֶרֶבָהְל רֵבָח
 ,הָׂשָק םָדָא 0084 םיטש

 ,לֶבָנ :88081 (ן/. סע .-) 8. קִינהֹרְבֶח
 סט1141 5. אֹׂשיִדַק"הרְבֶח

6197 -, 
 ,הָרְבָח לֶׁש 01 8061ס97 66} ׂשהֹרְבֶח
 ;הֶרְבָח ,-סס:מקפמ} (2/. תֹותֹורְבַה 2 אתּורְבַח

 ם80: !תֹוּפְּתֶׁש ,הָרְבָח ,--1611060881/, ססזמקֿפמָש

 רָבָח ,-
 לָׁש ,אָתּורְבַמ לֶׁש 01 ?סװ1סשפגוק 06/. גֵידאתּורְבַח

 ,ףָּתְׁשִמ םנטסט81 !תֹופָּתְׁש

 ססנממ8מ10ע,

 ףנסןש 8880018910ת,7

 ,הָרָבֲח 9610816 ססנמקגתוסמ (2/. 8 -} = ןרָאטרבַה
 ,ןרָאט רבַמ = עטרבַח

 הָרְבָח ססנומץקפמצ, ם8ת8 (ע} תֹויַרְבַה) . איֵרְבַח

 .רָכָה
 ,םיִרְבֲח םַמי 9ס11סיװפגוק, ססנמ1:8868017 8. ֿפַאל-רֹבֲח

 ,תּורֵבֲח
 .ערָּכ ,רֵבָהְּכ 88 8 ססעמע806 6006. ךילרבַח

 ,-7 רֵּבַחְתַה 90 888001806 רא1סג .  ךוז ןרבַח

 ,תּורָבֲחה 601מ1:8068/ק . טֿפַאׂשרבַח
 .= םסמ-? סיאוֿפוג 1ג011689 (21. תֹואְגֲח ,ס -) 5. אֹגָח

 תס 82101:6 רטנ9- אנח ַא זוא טגנולק עמ זַא ( קניסט.) חד
 ,העומש לכב תמא תצק שי סט 8016 6

 680 10280 01 1מקהלמסעותק (/248/ 8. ףיסָאֶה"גַח
 . =-{ס/" '6060160168'1)

 ןמס 10888 01 10 180 1זט108  םירֹוּכְּבַה"גַה
(120046005) = . 

 (גס 6886 0? טת10806406 21686  תֹוצַמַה"ִגֲח
 : . = (120980ט6ו)

 .-.לםס 08080080 זמפמ 0? 106 286 . אֹרָדְּב"ֹדַה
 "סת6 106," 8 2811246 16- (2/ ס--) 8 איִדֵג"ֹרַח

 ריִׁש 01000 29 16 188804701 ןסנ46 866
 (97.) :יּודְּב רּוּמִס 1816 8901 !חַסֶּפ ליִלְּב םיֹרָׂשֶׁש ייֵדְגִה
 ,םיִרּוסֲאָה תיֵּב 1802

 ,אלכ 90 1001 טגק אידנ"דח ןוא ןצעזנַײרַא --

 ,הָחְמִׂש ,-- ןס} 5. ףֹוְדָח
 ,שודיִח = שודח
 ,גידשודיִח = גנדשודח

 ,ךילשודיִח = ְךִילשודִח
 ,ךוז ןשודיִה = ךיז ןשודִח

 808001 ; -עססזמ} 008180261 (עז. םיֹרָדַח) 8 רֹדֲח
 ;םיִליִחְתַמְל רֶּפֵט תיֵּב 61006019ני/ 800001 זרֶמֵמ תיֵּב
 ?ס 6611 18108 סט? 01 808001 רדח ןוֿפ ןגָאזטױא --
 ,תודוס הלג

 186 00ט0011 2004 01 180 134- 8 להקַה-רֹדָח
01 -+. | 

 תיֵּב לֶׁש רַעַנ 8068001-0097 (2/. ךע -) 4 לגניי-רדח
 .רָפֵּמַה

 ,הָׁשְרֲה הָאּובְּת ,- םסלס סעסק פ.|;-תםסלס 06/ ׂשֹדָח
 ,גודשדוח ,שדוח = גודׂשרח ,שדח

 .- םסיש8 8. ע/. תֹוׂשְדַח

 01 זמסמ9ג8 060/. (ןלאצ טימ טצעזעגֿפױגוצ) גְודֹמיִׁשְדַח
 ,םיִׁשָדֲח לֶׁש
 01 ?סת 1מסמלמפ 4661016801181 גודמישדח-ןעצ --
 ,םישדח הרשע לש

 ,םוּלָׁשְו םַה = 2. ל"ח
 ,הָבֹוח ,- סוגוצ ; - 8009 (/. תובֹוח) 8 בֹוח
 .בָהֹוא ,--.10טסע (45 םיבְבֹוח) 8. בבוח
 ,-1סצסע 01 2000 (עז. ןויִצ-יבבוח) . ןויִצ-בבוח

 .--זמסתצג (/. םיִׂשָדֲח) . שדֹוח
 ,יִׁשְרָה עגסמפמוצ 66/. גנרשרוח

 ,ןֹונָצ 1868 (47. ךע --) 5. לכעטער-שדוח
 ,דעֹומַח לֹוה == 600. ם"הוח

 ,תוּכּומ דעֹומַה-לֹוח == 600 ס'מהוח

 ,חטַּפ רעֹומַה לֹוח = 606. פ"מהוח



 קווח

 יקֹוהְׂש .גַעֹל זמססאסעצ) 11610016,?טת . קווח

 .(א הָמֹוׁש ,ׁשַּפִמ םנזמץ16004 ,,1
 יגֵעֹול תגססאסוי (ע?. ס --) =. רעכַאמ-קזוח
 .-ָל געֶל 90 1806010 1840 ?טמ ש 4 ןקווח
 .--עסמס81ס1/ (עז. םירְזֹוח) 5 רזֹוח
 .--עס0סת6נ (ז. הבּוׂשְּתִּב-םיִרְזֹוח) 5 הבּוׂשְּתִּב-רזֹוח
 ,הָבּוׁשְתִּב רֹוָה 00 עסמסמ+ שי 4 ןַייֹז הבּוׁשַּתַּב-רזוח
 .--8וממס; (2/. םיאטֹוח) + אטוח
 ס 8ֹומ טָצ טטסני8מוקומפ 980 ע. 4 ןַײז לנֲעְּב-אטֹוח

 .אֹמָח 90 818 :לֶנֵעְב אֹטֶח 4:01064 1
 ,אֹטִח 90 81 6 4 ןאטוח
 .--8ק1מ81 0010, 5/122) ס0!טזממ 8. הֹרָדֶׁשֲה-טּוח
 יקֹוחְצ , -- תגסס/טסנייק 82601:101616,!? 5. אֹלֹולְטּוא כוח

 .-12נמס, 168806 (2/. םירּכֹוח) 5  רֹּכֹוח
 ;- 8108 ץסנפסת, 8109 (2/. םיאְלֹוח) 5 הלֹוח

|| 2266 111 (:8101 -= . 
 .- סתס 8187 111 ;. ןּכוכמ-הלוח
 1000ע100012 ןטס008-0878 01 8 9. דעֹומַה-לֹוח

 . == 0110 (0/ 178990 ש6* סזי '00627106108)

 .= סע1160016 5. לפונ-הלֹוה
 1060081 6180880} ץפץסמסקפפגש 5. ׁשפְנַה-ילּוח

 0180886 01 986 200618/ 201001- 8. םיִעֵמ-ילוח

 .םִיַעַּמַה יִּלֲח ססצמט18מ/

 ,הָליִפְּנִה יִלֲח סץו1סעפצ 5. םיִלְפֹונ-ילֹוח
 תפתנס 0? סתס 05 116 11סקזסיש (17 פ -) 5. םלֹוח

 ,(י) תיִרְבִעָה ןֹוׁשְּלַּב תֹודּוקְּנַה תַחַא םֵׁש שסוטס1-ץס1238 (')
 ,טּורָׂש םָמֹח 80ע810206 תספס (1. רעזענ --).זָאנ/-םלוח
 ,- 8101 טטסזמפמ (2/ | --) 5. תיִנֵלֹוח
 601461010, ן--10081:688,8 121090088 8. השְלּוח

 | .הָּפנִמ ט12806

 ץסנצ תפט8ססט8, ץסעק 2060. תֹוׂשְלֲח-הׁשְלּוח
 800101040016} :הָלֹודְג הָליֵהְּב רֵרֹועְמ עסמט1806
 םייס80 חפוג860ט80מ088, 4108 5.||: בעתמ 4986
 ,לֹודָג ׁשּפָנ-לַעַג ,הָלֹודְג הָליִחְּב :סעט18106688

 .ףּוג טססצ ; - 138016 + רמֹוח
 40 110 סתס'8 8607186מ,} 10 רמוח םעד ןפָאטשנָא --

 ,לכא ,ונמב אלמ 4
 }סע :יִׁשק ,-.01410ט197 .(2/ תורמּוה) + ארַמּוח

 .(ןידו תד ינינעב) הָדָּבְכַה , =- (400 1004/69 0} 16ע0)

 0ת6 01 9מס 1176 20048 (2/? םיִׂשְמּוח) 5. שמּוח
 .--186 טס6ת989000מ ;-0) 8

 48100261, סננתס1, (//. םיִפָנַח ,טיִפְנֹוח)  ףנֹוח
 .ףָנָח טדססמ 89

 זמפעע1806-0676- ;ן-ס9תסמִצ} ({}. תופוח) 5 הּפּוח

 ,תֹולּולְּכ ,הָנֹותֲה טט006120: ;םיִׁשּוּדִק רּוּדַס ,.-- םנסמצ

 םעד טימ גנוטיידאב ןיא טינ תוכייש ןייק טאה קזוח (א

 -טלא סאד זיא סע זא !סיױא טעז רימ .קוח שרוש ןשיאערבעה

 ,טאפש ,105006 עשטיידכיוהלטימ רעדא 8050 עשטיידכיוה

 ךשוח --- 995 ---

 . - תנפניי1880-0610100 4 . 2( ןיִׂשּודיִקְו הּפּוח
 יֵדְנַּב ט0600108-61688 (2/ רע -) 4 דיילק-הּפּוח

 ,תֹולּולְּכ
 ט008106, 20814008 קיפק. || ;-0038106 006 ץוח

 801069מומ6 6400001008) 5. || !דַבְלִמ ,--
 .רקָי רֶבָּד ,ליִגְרָהַמ אֵצֹויַה רֶבָּד 8סנמסלמ!מפי 1יפנס

 0048106 04 486 1246 01 406. ץרָאל-ץּוח

 , = םונֲיסה0 ; --+ 1
 .- םגקסנמפלטנפנוצ 666. עֹבָטַה ךֹרָדְל ץיּוח
 ,הָז דַבְּלִמ ,-- 0081468 1018 406. הזָל ץּוח

 .הָפָסֹוה רֹותְּב ; - סצ8 606. ןֹוּבְׂשֶחִל ץּוח
 "0018106 0? ?גס ספזמק," 86- 460 הֹנְחַמְל ץּוח

 .הָדֲעָה ךֹוּתִמ לֶדְבֶמ יט 6
 .--פעע088006) 188016206 (2/. תֹופְצּוח) +. הּפְצּוח
 21:17098080 רטסומפמ (4/ ס-) +. עצִינהּפֶצּוד

 . : | .הָּוצֲח הֶׁשא
 .ףּוצָה םֶדָא 2089 גופת (27. סע -) =. קינהּפִצּוח
 יק ָח .ז ;} = 830, 1016 (27 םיקּוח) 4 קוח
 2 ןגיז יאםוסמ 8886 םס9 ע/עי רובעי אֹלְו קוח

 .י- מ858, ט021061:8016 }היש
 .לאָרְׁשִיְל קָח ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לקוח
 "8 ןגיא טמ?0 18/801/ 41016 07 לאָרְשיְל-קֹוח

 2 טססצ 01 ס2018008 ?עסעג 906 1310160, 96

 .- 1816, 226186 2:0מ81 ?סני 4817 8069

 90 סצפמנומס 1גסעסט8מ1} ש. 6. ןַײז שרודו-רקוח

 שר רֶקָה
 .אָלָּכ 1016," ץנ18סת, 1811 5. רוח

 טס וזמץניופסת, 90 10081:66146 רוח ןוא ןקורנַײרַא --

 | ,אלכב םיש
 .הָּבְרָה שטומ (2/, תוברּוח) 5. הבָרּוח
 ,ןֹוטָא 01888061 } -- 46801108 ( 1. תונָּבְרּוח) . ןּבְרּוח

 ,תומש השע 40 ץ}ּפ} 8006 ןברוח ַא ןּכַאמנָא --

 !יל יוא זשס6 תנס | !רומ זוא ןברוח ַא --

 ,שרָח = שרֹוח

 .-80ת86 (2/. םיׂשוח) + שוח
 ,דׁשָח 90 8080606 0. 6. ןַײז דׁשֹוח

 808060066 01 וממסס6מ9 ץס/-  םיֹרָׂשִֹּּב-דשֹוח

 .=-8ס0ת8
 -- 8086 01 18846} 8896 5 םעטַהישוח

 .= 8686 07 ?סטסמ, ?סטסמ =. ׁשושיִמֲה-שוח

 .-80086 03 8180 8180 . היִאְרֲה-שּוח
 .--86286 03 8זמס1/, 8ומס)} 6 חירה-שוח

 .=80086 01 םססזומש, ס8תפ . הֹעיֵמְׁשַה-שּוח
 ׁשּולָח ׁשיִא 1 מ060116, 8117 ץסעפסת, 1001  םיׂשוח

 יׁשֵּפִמ ,יִליֵוַא םֶדָא ,תעַּד
 ,תעַּד ׁשּולֲח 1נממסס116, 8111, 100118 60/ גודמ שּוח

 ,יֵׁשָּפִמ ,יִליִוֲא
 | ,םישּוח = קונמישּוח
 ם100נת} 66- (/7/) ּ!הְלַפֲא ,-- 08:1:4088  ךֶׁשֹוח

+ * 
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 הֹלָפַאו-ךׁשֹוח

 8010090ומ0 90111016  18 !ךשוח ךױ טוט םע ד-
 !םש ושעי םיארונ םישעמ 4010  סת !

 דֹאְמ לָפָא טסעע 6216 260 הֹלְפַאַו-ְךׁשֹוח
 17 018: 48:1:0088) 1101 081- 8. םיַרצְמ-ךשֹוח
 ,הָלֹודְג הָּלֵפֲא 5

 ,לֹבָס 90 8040/ 6. 4 ןכשוח
 .ךֶׁשֹה 0810088 4. שונכשוח
 , = טעיס880-ן1846 (0/ 106 100 עזי651) 5. ןשֹוח
 טנ6889-ק1896 2260 0800 . דֹופָאְוןשֹוח

 .=- (ס} 106 7000 1010684)
 יוס ט:688-01846 01 ןט69גסתפ," . טּפְׂשִמ-ןׁשֹוח

 . -- 1110 01 0םס 03 16 ע8208 01 906 ךורע-ןחלוש
 ,הָעֵד סץנמ1סמ 8. תעד-תוח
 ,קוויִח = קוזָח
 ,-קוויִח = תַרַה-קווִח
 עסעג ;-ךתות) 808, סיש (11. םיריֵזַה) ריזח

 ;םָאְמִנ םֶדָא 8 1198 ץסעפסמ (//0/. ו ריִזֲח רַׂשְּב
 ,ןֶצְמַה 8ש81101008 ץס180
 תסמס 04 !טעשַאפעג םיריזח םענוונוא רוד טומ (60.) ד-
 סט 18101118119צ ץט10880! 8008 90 ץסטע
 הלאכ םירבד רבד 000818 1146 4820 !,(ׂ,(61
 ! ךכרעב םישנאל

 8 ס8ע (0/ 060/000 10000000 ןזיפ- 8. רעיוא-ריזַח
 ,(לותָהל העודי העונת) ריִזֲחַה ןְזֹא {76606)

 ,ריִזֲח ּלָׁש רֶעָׂש טע18016 4, רָאה-ריזַח

 ,תיָנָצְמַה םט8101008 רטסנמפמ (2/6 ס-) עטריזַח
 זמווא 1006 ות 1מ6 2168808 0? =. ךלומ"ריזַח

 םיִמֲעְּפִל אָצְמִּנַה בֶלֶח 8016 תסשש-ססעמ 0116

 ,םֶדְלּוהְּב םיִדָלְי תֹווֲחַּב
 ,הָמהּוו 1119 ;ריִנֲח הֵׂשֲעַמ 8וט1מ1800088 8. ַײריזַח

 ,הָּפ לּוּבָנ סט8ססתנלצ ?ףּונְמ

 ,תָכָּלְבְלְמ הֶׁשָא 1199 רטסזמפת (2? 8 -) . עניריזַח
 עסע-08901, 0610088 טטגס (2/. 8 -) 8 עצינריזח

 ,ריִזֲחַה רַׂשְּב תֶלֶכֹוא 6808 1006 10ע01400ת טָצ }יט
 ,תֹופָרִמ תֶלָכֹואָה הָּיִדּוהְי

 ןסע;1-0810ע, 8 9666 טגס (20 סע -) 8 קִונריִזַח
 ,ריִזֲחַה רַׂשְּב לֵכֹוא 6808 1006 30101006מ סע |8הש
 ,םיִריִזֲח רַחֹוט 6081ס/ ות קו :תֹופְרָט לֵכֹוא יִדּוהְי

 ,ריִזֲחַּכ עו888מ , 218-1146 00/. עטַאװעריזַח
 ,ריִזֲחֲה לֶנָר טו 1009 (עז. ךע -) 5 לסיֿפ-ריִזַח

 80 8/8ק|הָ} סתס'8 רשכ לסיֿפ-ריזח ןכַאמ ךוז (46. --
 0006 ןק8ע18) 10 2880/00 םמ תנ/ 01 ץנסֹוצ
 הסרפ סירפמ אוה ריזחה) דסחתה ,תובוטה ויתודמ תא הארה
 ,(! הרשכ המהבכ

 ' ,ריִזָחַח רַׂשְּב עסעצ שַולֿפ-ריִזַח
 ,ץלַאמש-ריִזֲח = סטעֿפ-ריזַח
 ,ריִזָחַה רֹוע ץופ8אומ 8. לעֿפ"ריזַח
 1818 !רידָח לֶׁש עוע'8פ םס8 85; 8סיש'8 64}. ׁשריזַח

 - יםָאְמִנ יִדְלִכָלְמ סוג
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 הביִטַה

 םינ למײרטש ןווק ןעמ ןעק קע ןשריזח ַא ןוֿפ (ןעיסט.) דד
 סט 082000 1046 8 8118 עס סט4 ןכאמ
 ,לֿפוװמ רקי איצוחל רשפא יא 01 2 80ו8'0 סהע

 ,םיִיֵזֲח תֶפָר עֹופאזע (עז. | =) 5. לאטשיריזַח
 ,ריִזֲה לָׁש ןוֶנּוׁש 1108-181, 1890 5 ץלַאמש-ריזַח
 סט; 88008) הֹכָרְבִל םנֹורְכִז ֹוניִמָקַח == 000 ליִזַח

 .-.0168866 00 1801/ זמסזוגסעצ
 .--10840/, ס8ם?ס/ (עז. םיִנְזַח) .. ןזַח
 םע- :-01006 03 8 10800ע ס 08090ש תונְזַח

 ,הָלָפְּתַה תיֵּב תַרְָו 08:8:1::118 .דמ0
 ןזַהַה תֶׁשֶא ס8מס8'0 116 (קז ס -) 8. עטנוַח
 ,ןזַח לָׁש 01 8 ספסע, ס8ת1סע'8 06)- שינזַח

 תיב תרמו 8ץ72800281 1008160 קוומ עשינוח --
 .הליפתה

 .-- םס 03 0006 ם018661 40. קַזֲח
 זיווג? הֶזְחֶא ! - קס886810מ (ןז. תֹוקָזַה) 8 הֹקְזַח

 ,-018ונ8 1120 !הֶזְחֶא םַּפְׁשִמ ,-01 ןס088088100
 ,אָרָבְס ,הָהָנָה ,- ץעס8טנמק1108 !תֹוכְז
 +0 םהס6 8 018נ18 07 הקוה ַא םעפע ףיוא ןבָאה דד
 ,רבד לע הקוח שיאל היה 118110 00 18
 ,חינה 90 קעס8טענ0 הקוה רעד ףיוא ןלעטש --

 זמסמס} 101 16 0688100 01 16 4 טלעג-הקזח
 ,הָקָוֲח יִמָּד :ווגפ 01 ט05868810ת

 +08?מסיֿפ 90 יטמוסמ 818 8װ- 5. ע/. ןרעדעֿפ"הקִזַח
 יֵמֲחֹוׁשְל ׁשֵּיֶׁש תֹוצֹונ 90ע018 07 100018 6 60
 ,זא ןֶהיֵלֲש תּוכְז תֹופֹוע

 ,(ב -- תותוגפ 01 809010146034 6. בושִי-תקְזֶח
 0086מ, ץעוט806 ?ט- (// םיֹרֹוחְּב .-) . רֹוחְּכ"רֹזֲת

 ,(ג ֹורּוטְׁש ריִמָלַתְל רָזֹוח 1
 ,--ןץססטעת : -100011910ת (2/. תֹורְזַח) 8 הֹרְזֲח
 ,רּועָׁש לַע רֹוָח 90 עסקס89 ש. 6. ןרזֲח
 עסעס1ו0סת 03 180 100880604 8 ץ"שה-תרזֲח

 .-364661011008 סצ 6806 68ת00ע/
 .--פום, 0110090, סעו1גס (2/. םיאְּטַח) 8. אטֶח
 .--814-011011ת8 5. !תאטַח
 808נגץ , ואָמֹוח 81מ00/ (ע/? םיִתאֵטַח) ; ?תאטַח

 ,(ד לֵלֹוה טט8ת?סמ 1610
 .-1 תפסס 81ממ00! 406 יִתאסְח

 לע הרוה 60 60021088 8'026 814 יתאטח ןגָאז --
 ,טרחתה 90 1608166 !ותאטח

 .-.8ותפ 0 180198 01 ץסט92 + 27. םירוענ-תואטח
 רֶבָּד ,-ןעס01008 18 (2/. תֹוביִטֲח) . הֹביִטַה

 ,דָסֶח 18טסע !רֶקָי

 ןוֿפ ןצעזעג יד ןוֿפ סנייא (ב ,9 ,םאק י"עשטאלקוו יד ןיא (א
 ,שידיי ןשידנעלשטייד ןיא (ג ,ןלױפ ןיא להק ןגיטייצראֿפ םעד
 ןיא טקרעמאב יו !שינַאקירעמַא טינ זיא ירעגידניז ַא יתאטח (ד
 ךיז טניֿפעג טרָאװ סָאד .שאוהי-קַאוויפס ןוֿפ "ךוברעטרעוו שידיא"
 סע ואוו ,112001641000 רעגַארפ ןיא

40 +1446111616 {5001601161, 
 ;טשטײטרַאֿפ טרעוו



 ףטַה
 8 םמסלת (') 60ת060066 שנומ (ץז.ןֹפָטַחה) 8 ףטֶח

 .- 8 טסיטס1 (68 ", '')

 .-ןגטוםפ טסומע +.|;-!וטוםפ 66) יה
 .רֶׂשָע הָנֹומְׁש 61249008 2060. "ה

 .בייַח = ביֵח

 "םסעסט88 08 01 186 1206, , רֹבְקַה-טוּביח

 ץטמופמממסםפ 121104060 סמ 406 60610000 6

 ,םיִרּוסְי 80116ע1מ0 ; - 986 2186

 6 ןבָאה םינ רבקה-טוביה ןיוק ןיוש טעװ רע (44.) -

 ,ירמל לבס אוה 888 801161664 6208
 00100081010ת4, רטסעא} (2/, םירוּביח) רוּביח

 ;(ובשחככ --8001010 (020/0.)  :רֶּפֶס ,- 0004
 1ם0ס1169801004 (40 8/400400 406 1700/0/600/0)

 ,(שמוחה דומלב) םיִרּואָבּו םּונְרַּת

 10 ס0נ1גמס86 8 רטס1, 00 101106 רוביח ַא ןכַאמ --

 ,םירפטמ רבח 40 806 טט ;רפס רבח 8 4

 40 168: 4906 4062/2- רוביח טומ שמוח ןענרעל --

 םע שמוחה דמל 46068 ׁשופמ 116:01/6800מ

 .(א םירואבו םוגרת

 .וָלָע .ַחֵמֶׂש מסעציש 660. טבעלענ-יח

 160 טגצ ןולס 88ש!/ !טבעלעג"יח ןַײז לָאז םע --
 !גנעתנו אנ חמשנ

 .=110016 (2/ תֹודיִח) 6 הדיח

 - םסטס19ש !הָשָדֲחה םסושֿפ (2/. םיִׁשּודיִח) 4. שודיח

 ץפניוו {הָשָדֲח הֶאְצִמַה םסוש 18ש08410ת !ׁשֶדֶח רֶבֶד

 ,םישודיִח .ז ;אָלַּפ דטס06/ ;תֹואיִצְמִּב רָהָי רָבָד

 ,אָלְפִנ .טטסמ06111 06). גידשודיח
 יִשּודִח םסט61186 (0/ 106 100169) 5. 216 םישודיח

 ,(םיקסופה לש) הָרֹוּת

 .דָמֶחָנ 661121+} ;אָלְפָנ טטס06101 00/). ךילשודיח

 00 רט0806{ 06 80/0118060 ש.?-. ךךיז ןשוריִח

 .םֵמֹוּתְׁשִה .אֶלַּפְתַה
 .יַח , - 8תוזמה|, 00889, טניג96 (2/. תויח) 5, היִח

 4600-100960 2118, 21060 היה עגוסיֿפווװצ --
 ,םדא זמּהמ (600/.) :םילגר יתש תלעב היח
 ,םילגר עברא תלעב היח ףג84/0660 היח עגוסוֿפריֿפ --

 ,קנוי יח עמפנמזמ2} היח עגידעגיוז

 ,שמר 1609116 היח עגודעכירק

 תסושססממסז  םסוש 1ת01מ10- היח ענירג ( 42. 60744.)

 .אב בורקמ שדה 8

 ייב/ 14 ,םאק ,"עלעשנעמ ןיילקיי סעשטיווָאמארבא ןיא (א

 -סױא עלא טימ רוביח טימ שמוח טנרעלעג ךיא בָאה רָאי טכַא

 ןעמ טנגעגאב גנוטיידאב רעד ןיא רוביח .י"שר ןוֿפ ןשינעדייר

 םעד ןיא "יקדרד ירקמ גהנמ ,ז .טרעדנוהרָאי ןט-17 ןיא ןיוש

 ױלה שמש אפזוי ר"רהמ אזיימריוו ק"קד םיגהנמ;; גוצסיוא

 ,232--230 ,ג"ח ,"םייחהו הרותהוו סנאמעדיג ןיא "ג"לת--נ"כת

 עובש לכ ודמליש םירענל אוה לודג -בדא :טייטש סע ואוו

 ."י"שריפו רוביח ה תעידי םע אודפה

 ליֵח -- 997 --

 ;הֵּגַטְק הֶּיַח 110016 8תוזמה) (// ךעל --) 8 על||היֵח
 ,הָּנָּכ 106

 ,חביבר עגס11188 עלהיה עכיווו --
 .--ר0114 26889 (//. תועְר-תויַח) 6 העָר-היַח
 ט68891צ :הָּיַח לֶׁש 01 2םוזמם|, 01 26889 46{ ׂשהיֵח

 ,הָּיַחְּכ
 ,הָבֹוח , - 0ט19ש, 001188110ת (2/. םיבויח) . בֹויִח
 ,הָסָנְרַּפ ,הָלֵּכְלַּב ןגטומפ 110611004 8. הנֹויְח

 וס 8טמעסעפ 0208011 מצ... ..ןוֿפ הנויח ןעוצ --
 ,"מ םנרפתח
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 ןיא דיישרעטנוא ןַא ָאד זיא סע .ןייוו ,ר מח עשיאעמַארַא סָאד
 עדייב סיוַא טדער םלוע רעד רעבָא (ַמֲח ורֹומֲחְו תועונת יד
 .רָמָמ :ךיילג רעטרעוו



 גודצמֶח

 600181ת02 1ס8ץ7סת} םטותק 180 00/ גודצֹמְח
 .ץֵמָח ֹוּב ׁשֵּיֶׁש עעסץס610108 01 108טס

 ,רומֲח = רמַח

 ,ףאֹונ 101108901ע 5. לזיוא-רמַח
 66 1טס 20118 (06 ?ט6 26 5 } תֹוליִגְמ-ׁשמֶח

(1,0006040110718 (/1000 (40600/10008 :80008 /00:041 

 = | 2200168668468, )*128406 

 ,--3+17ס עח. ֹׂשְמֲח
 זםס ?1טס 2008 01 986 . 1. הֹרֹוּת ישְמּוח הׂשִמֲח

 .-.1:8 00, 946 1660989600מ
 זתס 60?/1םפמ 687 0? זמס  ֹסַבֶׂשִּב-רׂשֶע-השִמַח

 זמסתוג 01 886080 רטםנסמ 18 גאסוט-3 6218

 .= 68 109 1668 (0 )):86004-1101100 
 ,-18/צ עז םיִׁׂשִמֲח

 , = 2161801100 ; - 21806} 18שסצ (2/ ןע -) + ןִח
 900 1100 812806 ןת 8 ןצעמוא ַײב ןח ןעניֿפעג --

 ,שיא יניעב ןח אצמ ע8'01800 68

 0ס 2ס טסעז 268411ט1, 40 ןח ןטעבוז םעד ןבָאה --

 ,דמחנ היה ,דאמ הפי היה 00 סמ8עמ!מ}}
 ט08097 רשפע0 (2/ ס-) 5. עקװעדָארַאב-ןַח

 ,ןָח-תֶלָּבַי
 טס8גל} 61/0016 (2/ ךעל - -) 8 על|עבירג-ןַח

 ,ןָח-תַמּוג
 6000046188 1004 סע 1מוסת (2/ ךע --) 8. לדנַח

 ,תּורְּדְנַנְתֶה לֶׁש הָעּונְּת ֹוא טֶּבַמ
 4009:מ-01161126) הֹקָלְדַה ,הדָנ ,הֹלָח == 6000. ה"נַח

 6004009 0טזומש 146 1062808, 10060/ומ6

 טםס 880089מ 118808 (226 1/066 00010040018 ס}/
 . == {,260048/8 1ט001620)

 .ךוניח = ךונָח

 .-.118מט/8מ, 10889 01 106 21280080668 4. הכונֲח

 11240288 1גסתסצ! קססט8)2עק 8. טלענ-הּכונֲח

 ץנס80218 0/ +גקפ םוטסת סת 100 10880

 .הָּכְנֲהַה דֹובְכִל ףֶסָּכ תַנְּתִמ 116 8
 ןזגתטאפמ +סק, (2/. ךע -) 8. לדורד-הּכונַח

 .הָּכנֲחַל ןֹוביִבְמ 1118 6690

 הָרֹונְמ ךד8נט680 ןגנמק (2/ |-) 8. פמָאל-הּכונֲח
 ,הָּכְנֲחַל

 ןזגמט488 082616 (2/ ךע -) 8. לטכול-הּכּונַח
 ,הָּכְנֲח רַג

 ,םמָאל "הּכֹונֲח ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לפמעל- הכונח
 8041- ;--40610800ת 0? 8 םסטפס 8. תיֵּבַהתֹּכּונֲח

8742096 2 01 081104.-, 
 ,םיִמֲהַר ! - תגסעסצ 6. הניִנֲח

 ,הָּפְנֲח 41166צ (2/. תופיִנֲַח) 5. הפיִנֲח

 קיִלֲחַמ ףָנֹוח 48960/ס62 (2/2 םע -) 8 קִינחפיִנֲח
 ,ןֹוׁשְל

 ,קונהפיִנֲח ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לקינהפינַח
 1001010 42000/02/ (2/ ס=) 6. עצינשופינַח

 ,ןֹוׁשָל הָקיִלֲהַמ
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 ץיפַח -- 200 --

 קיִלֲהַמ ףנוח 4806סעסע (6 סע-) 9 קונשופיִנַח
 ,ןֹוׁשָל

 ,םניֵח == םנח

 -) 5. רעכַאמ-ןִח

 ,רֵּדַתְתִמ ׁשיִא הָּפיִתְמ
 ,ןֶח אָּלָמ םע8001ט1 660/. גודווענַח
 ,ןישָּל קֶכֲחַה .ףִנֲהַה 0 4866 6. ןענע - .ןעוופְנַח

 קֹנָח .5 100068 :0 126 /0 006(  8618281188

0/ 00200/00 10000008/1006008 00000 106 71 
. =- |116006008( 

 ,ןַײז םַח ,ז ,ןבָאה סַח

 .-'0ת66010006 ;-!םטסע (ע| םיִדְסַח) 5. דֹסֶח
 רשפא 18 18 68460/8016 דסח טומ ווא סע (60.) ד-
 ,ער אל ,אושנל

 ,= 6068 10ע0181 406 הֹליִלְחְו-םַח
 ,רומיִח = רֹוסִח

 -=- ,הֹּליִלֲחְו-םַח = םֹולָׁשְו-םַח
 ,םוח 90 8806 ץופצ ש. 4 ןַײז סַח
 860מ0/609 ;--קוסט8 ץמפמ (}}. ֿםיֹדיִסְח) 8 יִסָח

46 028881016) 986 01 = ; 101101061 ,8661 

 ,הָּתִּבַק רַבָה
 לָׁש הֶּלִמְּת תיֵּב (088881010 סע819סז} 8. עינרַאדיִפִח

 ,םיִדָיְסֲחַה
 . - 008488161פז . תֹודיִסח

 ומס ץוסט8 21מ008 986 5. 27. םלֹועְה-תומּוא-ידיִסְח
8 -. 

 .עינרַאדיִפִח = לביטש-םידיִסח
 028881010 8 ק7ץס:12/תומק 90 186 64 ׂשִידיִסְח

 ,םיִדיִמֲחַה לֶׁש (048881410 4

 004881610 :דיִסָח 00188810 (2/. ךע -) 8 לֹדיִסְח
 ,םיִדיִסֲהַה לָׁש לֹוחְמ ֹוא ןּוגָנ שטמס 0+ 6

 ?סס1ו8מ 2606: ; --1001182 8814 פ. הטֹוש-דיִסָח
9 0288810160 146 01 -. 

 {0 יש1ס 01 8 0888814 (6/ ס-=) 5. עֶקֹדיִמְח
 ,דיִמָח תֶׁשֲא

 ;-.8010090/00 6401000176 (2/. םיִרֵסְח) א רֹסֶח

 601000106 זמסת?מ /0774 7:4047160 100011079 00018/1/ 6( 
(60;/8 29|-= . 

 :דֵּבַא 40 1086 0. 6. 0. ןרעװ רסֶח
 ,םָלֲעַה ,דֵבָּשַה

 ,םָלָׁש ּונָניֵאָׁש ,ֹוּב רַמֶחֶׁש 661000106 66. גָודרסֶח
 ,עָנְׁשִמ ,העד רַמֲח 1886, סעּפעצ 1066. העָד-רסֶח
 188116 זמ8תי סעפע} (עז סע -) = קינהעד-רסֶח

 ,העד רַטֲח םָדָא טסע8סת
 .- 461609, 1814 (ע/. תֹונֹורְסֶח) . ןורְסִח

 ,=1088 03 זמסתסצ  טססטמ}םזיש 1088 8, סיִּכ"ןורָסִח
 ,הּפּוח == הַּפִח
 . = 8/11016 !רֶבָד ,- 1םנמפי (קז. םיצפח)  ץפח

 ;ךרע רקי רבד 2 00801ש 1128 ץפח רערעַײט ַא --

 ,האנ םדא 8 1186 161!סױ0 (/40. 0/0)

 םֶרֶא 81100900 ץסעֿפסת, (ע/?

 ס0ס 060 6



 תוצ פח

 טקחתוזמפ ;תֹודָמ 108ת206/8 5. 2/. תֹויצִפֲח ,תוצָפח
 ,תֹונֹועְנִׁש

 ,תויָנֹוציִה = תויִנֹוצִח
 81108804 זמפת, 1880166 (ע/. םיִפּוצַח) ףּוצָח

 .=1611סיש
 ,הָצּורְּפ טטפמ?סמ רשסזמםת (ק/. תֹופּוצְח 6 הפּוצִח
 ,הָצּורְּפ דטפ90ת רטסתנ8ת (2/. 2 --) 5 עצסיפּוצִה
 .ץּורְּפ טטפמפסמ 66/. ׂשיפּוצְח
 ,תֹוצָח ןּויּת 101621829 86שש106, ת009טזמ 5. תֹוצְח

 00 םסע10ענג 986 101021800 תוצח ןטכורּפָא --
 ,תוצח ןוקת השע 866

 ,םניֵח-יצָחִּב ,ז ,םניִח"יצִח
 טטפת10ת0088 !הָּפְצִח ,-ותמקט06006 5. תֹופיִצְה

 | ,תּוצירְּפ

 ,עַבֹּכ ןיִמ 8 1046 01 080 (2/. ךע -) 8. לתּבַׁש-יצֶח
 ,אשידק-הרָבָח == 690. ק"ח

 ; - ומףטוזי, 18ט681881108 (ע/. תֹוריֵקְח) 8 הֹריִקְח
 ,הָיִפֹוםֹוליִּפ טמנ1ספסקמצ

 . - ?גסניסט4:4 1תטס811881108 +. הֹׂשיִרְדּו-הריִקְח
 00 ץמנ1080ץ186 :רֹקָח 90 1תסטֹועס ש. 8. ןהריִקְח

 | .ףֵסָּלַפְתֶה
 ןץמו1ס8סץמגוס םססע (עז. םיִרְפְס .-) . רֹפָס|-הריִקְח

 ,יָפֹוסֹוליִּפ רָּפֵס
 ןעמ110- :רָקֹוח ,-ותסטנעסצ (ע/. םינָרְקַח) . ןֹרִקַח

 ,ףֹוסֹוליֵּפ , - סקס
 ,תיִנָרְקַח 1014816 1מףטועס; (2/ פ -) 8. עטנרקַח
 .ףֵסָלַּפְהִה 90 ץמ11080עמ186 .?  ךיז ןענרקַח
 ,םֵמָׁש ,-- ט08806 !םּורָה 0081109766 66. בֹרָח
 ;דֹוםּיַה דַע םּורָה ט096ע13 068920064 440 ברְחּומּו-ברָח

 ,דֹאְמ םַמָׁש 0061! טט6
 ,ברָח == בורָח
 8 זמוצפטעס 0? 1018 תםט98, 8ק1068, 8. תֹסֹורֲה

 926 וטומס 0806 89 100 ת2880טסע 06/סנ0סמצ
 88 8 8צנמסס} 09 186 100118/ 900 11601668
 .-.14266 גמ 1ה8צמש

 םָדָא ,ץּורָח ׁשיִא 611126ת6 זמהת (1/. םיִצּורַח) ., ץורְח
 .ףיִרָח ׁשיִא 004 ץסע8סמ זֹויָרְ

 ,םַחֹנ ,- :ס8עס9 (ןז. תֹוטְרַח) . הטָרֲח
 ;םחנתה ,טרחתה 40 ע08/60 הטרה ןבָאה --
 ,ותעד תא הנש 0896 8'016 0
 15 18 09 2600- רחוס השעמ טינ ווא המרח (46.) --
 האנ אל זמֹותק 2 זתֿפת 90 002286 218 6
 ,ותעד תא הנשל םדאל

 .הָמָרָה יִמָד מגת-מסמסצ 8. טלענ-הטְרַח
 ןנפיע 9184 82008, 880ע00 80ע1- 5. 1. םימּוטרַח

8 =, 
 1ע1סע081ץע810 רטנ10128// 8 בַתָּכ-םיִמּוטְרַח

 ,םיִּמְמְרֲחַח
 לֶכָׂש לַעַּב 888801008 ץסנ8סמ (/. םיִפיִרֲח) 8. ףירֲח

 ,ףיִרָה ןֶּדְמִל 8808010ט8 808018ע :ףיִרָח

 ֹזס

 בָהּ

 קַח -- 281 --
 .- 88886019ש , 600ת0088 8. תֹופיִרְח
 ס06116ת4 :ףיִרָח 8889010ט5} 8608 66/. גֹידתֹופיִרְח

 .הָלֲעַנ דֹאְמ
 88080ו9, 100ת0088 ;-:01180ת06 5. תֹוציִרְח

 | ,תּופיִרָה
 8023/סע02} 28ת, סצ- (ע/ םיֹמְרָח ,ס.-) 8 םֹרֵח

 ,תֹומָרְח ,ז } = ס0נמנמו141081102
 90 20281201089180, 90 64- םרח ןוא ןגוװלנַײרַא --
 ,םרחַה ססצנגנמטמ 6

 2800 07 118 001 (661:8מ0ז .םֹוׁׂשָרג ונָּבַרד םרָח
 0710 7ג6107 0406047188  0072/:001 /ג 001ט01י047/ (1 1

 ר0417:0016 7460 00708600/, 0064 106 010604700 0} -00108 
-0001 06 1060 0026 /1060800 6 0 2000000006 
6)''-. 

 ,תֹולָלְק סטנ:868 5. 2. תֹומָרְח
 זמהמ (/0.) ;= 2900 ק0988616 . רֹּבְשִנֲה"סרָה

 .םָדָאֶה
 .הָׁשּוּב ,- 01881806, 818106 (1/. תֹופְרַח) . הֹּפְרַח

 ,הָלֹודְנ הָּפְרֶח 8080 41881806 +. קז. םיִׂשּויִּבּו-תוּפְרַח
 ,ןֹוָנִּב יִּד

 ,דַחֹׂש טע106 ;הָקיִתְׁש יֵמְר םטפמ-תמסמסצ . ׁשֹרֲח
 8 4081 ץסנֿפסת, םמ 1010/, 5 2/. ןטקו-הטוש-שרָח

 800 8 1מותסע (20008008 1000 6006 100/ 768/0-
 . = 1940/6 ,ץסוי 4/000* 0618)

 ;- 0000 ; = 10010//ת (עז. תֹונֹוּבְׂשִח) , ןֹוּבְׁשִח
1 -. 
 ..,ןוֿפ ןובשח םעד ףיוא --
 | ,,,לש ונובשח לע

 640600ט06 04 106 80ט1" ןמלעס- . ׂשְפָנַה-ןוּבשֶח
80601104 - . 

 ,הֹנָמ ,בֶׁשַח 00 16040ת, 6029 0.6 ןענוּבשִח
 .-ןט86 8000? ?עטס 2000טמ3 . קָדֶצןֹוּבְׁשַח
 ,י-808װ1010מ (2/. םירָׁשח) 5, דַׂשְח
 ; - 0860010066, 1680004664 (1/. םיבּוׁשְח) 64. בוׁשָח

 681001- 5. טַײק --|| ; גנגעסע;0809 ; -- עיסנמלעסמפ
 ,תּוביִׁשֲחה 68

 , - 808000066 60. רֹוׁׂשְח

 +מס 2ס0ו8ג 1זמסתומ 1168מט2ת  ןֹווָשָח ,ןוָׁשָח
 . = (60010061-200ט60106וי)

 1ממקסנ- ן--2/01410206 ן-68060/0/ 8 תוביִׁשח
6 -. 

 ,ךשֹוח = ךשֹח
 .הָלָּפָא ,ְּךֶׁשח 4211:088 . תֹוכָׂשַח
 ,שינכשוח ,ןכשֹוח = שינכשח ,ןכש'ח
 480 ןז2פממסתספתֿפ (026 0 ?עז- קץ. םיאָנֹומְשַח

 . 1006 ,/לעווה1} םתמס 0} 1706 24000006208)
 ,ןשֹוה = ןׁשֹח
 ,-|שֹוח == דוֿפַאו- ןׁשח
 ,-ןשֹוח = טַּפְׁשִמ- שיח
 ,= 41126006 ;- 4680 8 קׂשֲח

 29 1תס ס400486 01.



 ׁשַשְה

 .-8ץץעזסמ62810ת, 8ט8װ1010מ 8 ׂשֵׂשח
 8 פט8װ1010ת 01 108טסת,8 19806 03 .. ן'ֹנְח-ׂשַׁשְח

1686 , 
 ,חגָרַד-תֹוחְנ = הגְרַד-תֶח
 טט0- ;--006 טמ061818406 (ק/, םימּותְח) . םותָח

8016 - . 
 026 טמס06/819:466 (ץז. הטמ"-םימּותח) 6 הטַמ-םותָח

6100 = , 
 וטס001004 ;--102/11806 (2/. תֹונותֲח) 9, הנוּתַח

 ,הָכּובְמ ססמ1ט810ת, טטעעמס1) (ץ70.) ;-- םטקל8

 .הָמּוהְמ
 תת ,אֹשָד 00 2176 1מ 1081171896 ןכַאמ הנותח --

 00 606- (81.) :השא אֵׁשַה 90 זמפענש, טט1ט6 ;שיאל
 ,רבד םרה 89סש 801060819/
 900 זמתצעץ, 90 466 1081100 ןבָאה הנותח --
 ,אשנה

 {0ס ץ18} ?טט0 תותתה וװצ ףיױא ןצנַאמ (40,) --

 ,תהא תעב םידיקפת ינש שיאֹל היה ס2908 29 8 ?ונמס
 דֶגְּב 10666ו28-62088 (20 רע =) 8. דױלק-הנּותַח

 ,הָנּותֲחַּל

 רעטעברַא-גָאט -- 999 --

 .-- ץ1606 (ץ/. תֹוכיִּתִח)  הכיִּתִח

 .- 8081 ; -819מפ9ט16 (2/?  תֹומיִתֶח)  הֹמיִתֶח

 40000 8ס8ומ2 " 8080ת98 01 8 8. הבֹוט-המיִתְח
 .--180018016 466766 109 986 םסיש ץ08ע

 8081-סמשעץפטס7 (0. ס - ,.-) 8, רעכעטש-המיִתח

 ,תֹומָחֹוח קֵקֹוחְמ
 6010װ16410ת 01 486 166860010ת 8. דומְלַּתַה-תמיִתֶח

1816 486 03-=. 

 ,--1ט11 06216  ןקז-"תמיתח

 0. ז. ְךִיֹז - |:םתָח 90 פושמ ש 6 ןענע - ,ןעװמְתַח
 ,ֹומְׁש תֶא םתָח 60 814 8'026 6

 418006} 1ם- ;- 211068ע00/8 (2}? םיִנַתַח) 8 ןתֶח
 ,םּורָא ,--+ 0

 עמהני-129:08016 ץסוגםפ (/. םירוחַּב -- ) 8. רוחְּב -ןתֶח
 ,םיִאּוׂשְנִל יּואָר רּוהָּב עגפת

 ט1808:ססזג 806 טע14ס} 0888806 5. 21. הֹלַּב-ןתֶה
 ,הֵּמּורֲאַו םּורָא ,הֶּלַכְו ןֶתָח 606

 60601081010609 01 986 211068210010 8. לָאמ-ןתֶח

 .ןֶהָהָה הֵּתְׁשִמ |

 ;ט
 986 םֹומֹסִמ 164669 03 906 11סקעסש 210מ8- = ס

 מאמז- || זיִרְבַעָה תיֵּב-ףָלֶאָה לָׁש תיִעיִׁשְּתַה תֹואָה 6
 ,הָעְׁשִּת םומס

 !הָּתַט סם!. ט0011! 404 ַאט
 ,אֹופָא ,ןֵכְבּו מס ס0ז/. ָאט

 ןכבו 9סםסמ 166 16 26 80 יװַא ןַײו לָאז ָאט --

 ,ךכ היהי
 יטמש 4008 6 מס 20 ?םינ רע טווג סָאװרַאֿפ ָאמ --

 ?ךלוה ונניא הז עודמ טסמ?
 :קַּבַט רַבֹומ 90080002188 (ע/. סע --) 5. קונשטַאבַאט

 .ַחיִרָהָל קַּבַמ רֵכֹומ 46216+ גמ 71

 ,קעבַאט .ז וקַּבַמ 0008000 8. קַאּבַאט
 ,םיִמּוס רֶדֵש 6066 01 001868 (0/ סע .-) . ןובַאט

 רֶרֵע לֶׁש 99 8 סעסטס (0/ 700569) 66/. עקסנובַאט
 ,(םיסוסנ

 ,הָלְבִט ,חול 9816 (עז ס -) 8 עצולבַאט
 ינֲח 0112, 8218-48/ 8. לעבַאט
 יוּוׁש ,םּואַּת םשצמצמספשעי ץצסמס1910ת 5. רוטלעבַאט

 ,(א ְּךֶרֵע .הֶּדִּמַה
 .גַה לָׁש 03 תסוסּפצ 26{. ענלעבַאט
 ,ַחּול 8016 (עז. ס -) 8 עלעבַאט
 .ַחיִרָהְל קַּבִט מט 5. קעבַאט

 ַּבַמ תַמְפִה םתט4 םסצ (26 ס=) 5. עקריקעבַאט

 .םיִרָהְל
 1 ןש

 ,ןצישֿפיל ייב (א

 ,קעבַאמ = עקעבַאט

 ,עקריקעבַאמ = עלעקשופ-קעבַאט
 ,םֹי 687 (2/ געט) גָאט

 40 פטס 166 20281:40 סצ 6278 1ת געט ןסע --
 ,םיבוצק םימיב םירחא ןחלוש לע לכא 8661:81 1068

 ,םויב טצ 627, 1ג 006 608ץ-61146 גָאמ לב --

 ,םוי םוי 487 םִצ 642: גָאט רַאֿפ גָאט --
 סטסַײש 0080 48 ןרעדנַא ןרעבוא גָאט ןווא --

 : ,םימי ינש לכב

 686 688 2ע0848, 10 4808 גָאט טרעװ סע --
 ,ריאמ רקבה

 ומ םע0860 68צ -11806 נָאפ ןלעה ןטומ ןיא --
 ,םויה םצעב

 !בומב היח ,!םולש 8006 697 | !גָאט ןטוג ַא --

 ,םייחב גנעתה 60 סמָוסיז 1116 גָאמ ןטוג ַא ןבעל --

 רורב 28 0108 28 תססת08י} גָאט רעד וװ רָאֿפק --

 ,שמשכ רורב ,םויכ
 90 ץנ:2186 6406660129!ש ןַײרַא גָאט ןוא ןביול (46.) --

 ,ללהל הברה
 םסל 80 2111/ תססמומש !נָאט רעגוטכענ ַא (66.) --

 !םלועמ םירבד ויה אֹל 0? 406 1126 !

 ,םֹוי תַדֹובֲע 68ץ-!8טסז+ 5. טעברַא-גָאט

 םֹוי ריִכׂש 89ץ-ןגטסעסע (20 =) 5. רעטעברַא-נָאט



 ךוב-גָאט

 ייִמֹי רֶפֵמ ןסטעת81 (2/ רעכיב -) 8 ךובװגָאט

 .ןָמֹוי 018
 6807 ץפקס; (ע/. רעטעלב --) . טַאלב!גָאט

 .רֵחָּׁשַה הֹלֲע 10 2600 ש. ת. ןגָאט
 : .יִמֹי 48ג117 60, גודעגָאט -

 ,הָרֹוחְמ 40008, זמסניסמפמ4186 8. רַאװָאט

 .םיִלֲעֹוּפ ןסטנימסץזמסת 8. עװטס!רַאװָאט

 0+ 180168820186 00/ ענרַאװָאט

 ,הָרֹוחְס לָׁש
 לש תבבַר 116089- 9181  דועיִאפ רענרַאװָאמ --

 ,הרוחס
 1618 - 868910ת, 420008-  עיצנַאפס ענרַאװָאמ --

 ,הרוחס לש הנחת 8644104
 ;(א (ידכו ןבא לש ַחּול 482166 (עז ןע -) 5 לוװָאט

 ,(רפסל יופצנ ַהּול 0816, 00 סע
 ?ס 1686 8 0001: לווָאמ זוב לווָאמ ןוֿפ ךוב ַא ןענענול --

 יףומ דע שארמ רפס ארק געסנמ 068!תמומס 90 6

 יקָּבְדִמ רֶיְנ חול ןע8800מ08:16 5. רופַאפ-לװָאט
 .הֶׂשֲעַמ 6606 (21 |--) +. טָאט
 . ,םיִרְּתַּתַה םַע לֶׁש .יִרָּתַּת יפה 660 עקסרַאטַאט

 ,םּומְלק ,ףּוט 1066, עט8מ 5. עיליז עקסרַאטַאט

 ,רֶקָי בָא 6621 180ס/ (ז. ס -) 5. עקנוטַאט

 : .םֶהָרְבַאְד ּהיֵרְמ םיעפס1סט81! 404. סעקנוטַאט

 .בָאְּכ 1890611186 ;בָא לָׁש 01 8 1896 00/. שיטַאט

 ,בָאָה יִבֲא 80מס8'1 1801 5. עטַאט-סנטַאט

 טס סטנ86 8 ץ61- ןַײרַא ןטַאמ-טנטַאמ ןוא ןכַאמ (80) =

 ,שיא יבא ללק 8סת'8 1816

 ,אָּבַא ץפקפ :בָא 186םס1/ (2/. ס -) +. עטַאט

 60 8ו:4 04ס'8 ת8146 ןטַאמ םעד ןגיולקעװַא (46.) --

 ,(ב ומש תא םתה

 טעברַא עבלַאה ןַײק טונ ןעמ שוַײװ ןטַאט ַא (100.) --

 006 זמט86 206 ם8תסשש 8 1001 244713108 טת-
 ,רמגנ אלש רבד הטושל םיארמ ןיא 6

 ּניִבֶא 0 םספטסת!} 0 6041! (106.) 406 הנוי-עטַאט

 !םִיַמָׁשַּבָׁש
 18101 806 1מס1מס, ק8נסת18 5. 2 עמַאמ-עטַאט

 ,םיִרֹוה ,םִאְו בָא
 ּוניִבָא 0 םסּפטסם!/ 0 6060: 404 רעטָאֿפ-עטַאט

 !םִיַמָׁשַּבָׁש
 ס0תןטעסע :רּתַּת 2198: (עז. סם - !| -) 5. רעטָאט

 .יָנֹועְדִי

 8?121/ !2ת- =.||:יִרָּתַּת 1:8ע028116 00/ שרעטָאט

 ,םיִרָּתַּתַה ןֹוׁשְל יט 8

 ,ןָמֹוי

01 0068 

 ןשטייט םידמלמ ןנעלֿפ הרות רעד ןיא ""םינבא תוחול; (א

 סייעג ךיז טמענ קיודסױא רעד (ב ."ןעלווָאט עגרענייטש

 ךיז ןביירשרעטנוא םייב ןדיי ןנעלֿפ ןטייצראֿפ סָאװ ,ןוֿפרעד
 השמ ןב דוד ,בקעי ןב קחצי :יוװ ,ןעמָאנ םנטַאט םעד ןבעגנָא

 וו .א .א

 רעמָאט --- 988 --

 טט60806, 8114889006 (2/. פ -) 5. עלדישטָאט

 יתָוָהְׁשַמ
 .רָּקנ 0 םמפשש ש. 6. ןעשטָאט
 ,רָי תַלְנֶע לטנג061ע8גינסשס (47. ס --) 8. עקשטַאט

 תעקפ) הָלָלֹּד 8סומ, גמ ({2 ס -) 5 עקליַאט
 ,(םישוח

 .תַּב 489מ16/ (עז. רעטכעט) 8. רעטכָאט

 ,תַּב 8810 (00/.) 8. ָאלרעטכָאט

 .קָמֵע טוט (עז |-) = לָאט
 ,ןֹורְׁשִּכ 981086 (ע7. | --) 6. טנַאלַאט
 .ןעודָארב = ןעקפַאלַאט ,ןעפַאלַאט
 ,ןֹורְשִּכ לַעַּב 9816166 664. לוֿפטנעלַאט
 טז218 זףּוגַה תַרְזִנ 918טנס, 8מ8קס (ע1. ם -- ).עילַאט

 ,(םיפלק לשנ רֹורְצ ט802 (0/' 60208) : ןֵחֹומ

 יץילמ .ןֶמְגְרִּת 1מלסניק:ס96: (עז. סע --) 6. שטַאמלָאט
 .םַגְרַּת 0 1ם?ס:ק1ס9 ש. 6. ןעשטַאמלָאט

 8 4106 03 1008 0108/ (/ש* (21 ם -) + עמלַאט
 ,(םישנל) ךֹרָא ליִעְמ {1060:68)

 90 680016 ולִיַמ 0 םֹועסו} ש. . ךיז ןעדנעבעלַאט

 יֵעְנֲעַנְתִה

 לַעַּב ט18-0611166 ץסנפסמ (2/. סע --) { םופעלַאט

 ,םָנְמַנ סס ןסמסע 6. . ןעשטפעלַאט
 ,הָכָלְׁשַה 1מנסיש189 8  ן'עלַאט

 ,הצוחה ךלשה 40 ?םצסוש סוג9 םױרַא ןבעג ץעלַאט ַא --

 8012 ( 4/.) זיִנַמְרִג לֵקָׁש 6816 (2/. ס - )8. רעלָאט
 ,(רעלָאד == יִנֹקַיְריִּמַא לֵקָׁש

 ןְלְבַמ 90161809 60 טנַארעלָאט

 ,תֹונָלְבַס 601618006 . ץ'נַארעלָאט

 ,םופעלַאמ = סַאפלָאט
 ,רָדֵמ סע6ס1 (;ע. סע -) 5. קלָאט

 ,ורושאל רבד ןבה 90 10286 06 קלָאט ַא ןוונרעד --
 םס8 40 26 8016 40 קלָאמ ןיוק ןווגרעד ןענעק טונ --

 ,ןבהל לבי אֹל 1481:6 0686 סע 1801 01 8 1020

 00 8קספ 6 7)01689 סי ק121ת17 קלָאמ ַא מומ ןדנור --

 ,םעמ בומב רבד
 רֵּבַד 00 1811 :רֵאָּב 00 סצקוגומ ש. =. ןעװעקלָאט
 .םֶכָּמַה תיֵּב סט80010-מסוג86 (2/. פ -) 9. ענשזָאמַאט

 תֶשֹחְנ .קַּבְמֹומ .סצמ090; ץנמסגססס8 5. קַאבמָאט

 ,(לידב םע תברועמ תשחנ) הָנְבְל
 יקַּבְמֹומ לָׁש 01 ?סזמס86 66/. ןקַאבמָאט

 !אְמָׁש ,יַלּוא ,רֶׁשֵפָא תנּתשסס, ץס1:688006 006. רעמָאט
 .םִא 13 {מ 6886 00 | ןָפ
 600- טרעקרַאֿפ רעמָאט --
 ,הומ ךפהה אוה ילוא ?ע2הזש

 1 46 601068, םוא םע טגָאז -- רע טמוק רעמָאט --

 ,תאז ול ודינת אובי םא 4611 18 90 תוזמ

 1 פגם 8118160 ןשלח יז םעװ רעמָאמ ארומ בָאה ךיא --
 ,ףלעתת ןפ יכנא ארי 886 111 6

 עמאצכס 16 18 6



 'ןָאט

 ;לֹק 8סטמ0,3 9046, 2016 (2/ רענעט) . 'ןָאט

 ,הָּדִמ 9006, זמהתתמס/תֿפ/ 188010ת :םַעַמ 06

 יגָהְנִמ
 ידוסיח לוק ןתנ 40 םינסס 406 2016 ןָאט םעד ןבעג --

 ;שדח גהנמב תפומל היח 90 869 986 188810ת !רישל

 ,ךרד הרוח 60 6

 ;:הֹׂשָע סס 00, 269 ({. ע. ןָאטעג) 0. 6, .. !ןָאט
 60 תםפקמסת) ֹוהֵׂשֲעַה 00 06 4006 0. ז. ךז--|
 ,הֵׂשֲעַה ,הֹרֵק 06 4016 סת

 ,הכאלמ השע 40 40 יטסץא טעברַא ןַא ןָאט --

 ,רחטמב קסע 90 40 טט81מ688 טֿפעשעג ןָאט --

 {0ס 4846 2 61ות/ 01 ןֿפנַארב קנורט ַא ןָאמ -

 ,ףרש ןיי םוכ התש וטמ1846ש
 הכה 40 801:146 8 ם1סישט פַאלק ַא ןָאמ ,ץעז ַא ןָאמ --

 ,הבה ,תחא םעפ

 ,דקר ,תחא םעפ דקר 90 886 8 168 גנורפש ַא ןָאמ --

 0 ;קעצ 90 0406 2 8016214 וורשעג ַא ןָאט --

 ,"ב רעג ,-לע לוקב ןתנ 801!סו0 6

 רגוס {0 0848 486 4001 רוט ןטימ ץעז ַא ןָאט --

 ,הקזחב תלדה

 0ס 8!וםזממ 8'00 1004 םוֿפ ןטימ פוט ַא ןָאמ --

 ,לגרב עקר
 גישה 90 460 8סזגס טטס/ ןָאט וצ םעפע ןגורק --

 .הדובע

 ,עידוה 40 1ת?סעיזג ןָאט ןסיװ וצ ,ןסוװ וצ ןָאט --

 ?0 00 8 ץס/80ת 2ת גתוטזװ, ןָאט םעפע ןצעמוא --

 .שיאל הער השע 40 םטעפ 8 ץסע8סת
 זס םהטס 0681ומ2:8 ט10/ ןָאמ וצ ןצעמוא טומ ןבָאה --

 900 800 8 !"םע שיאל ןתמו אשמ היה 8 םסנֿפסת
 םירבדו ןיד היה 4146162406 רשנֹומ 2 ץסנעפס|ם
 ,"םע םדאפ

 |ס 288 ת012/ת9 ןָאט וצ םונ ךַײא טומ טָאה סָאד --

 .ךל ענונ הוה רבדה ןיא 40 40 יטוומ ץסט

 16846 םֹוזְמ 8106! !ןָאמ וצ טיונ םוא טומ בָאה --

 !ונממ הפרה

 {0 ץטסצ 8 ץסנעֿפסתמ 90 טױט םוצ ןצעמוא ןָאט --

 4680מ, 90 רטסזעש 486 1116 0ט4 01 2 ץסנפסת
 ,דאמ שיאל קיצח

 ?0 6016 ךודיש ַא ןצעמוא טומ ןָאמ ,ןצעמוא טומ ןָאט --

 ותלס 8ת 21/12066 01 1028111806 רט1פמ 8 קסע-

 ,שיא םע ןתחתה וא ךדתשה 808

 ןפ 18 68810/ 8814 ךיו םדער םע וװ טונ ךוז טוט םע --

 ,רבד תושעמ רֹבָדֹל לקנ ?םתתמ (6

 ןטמתפ 18 2הץץסתומק ?ָאד ךיז טוט סָאװ --

 המ 0 םסֹומַי סג 0167, 0880 18 חס 7
 ?הפ השעג

 וחמפ0 18 1906 1080401 ? םיא טימ ךוז םומ םָאװ --

 ?ּול המ ששנפמ תוזמ?
 (מסנס 18 8 21689 םטממוגס ! !םישעמ ךוז טוט םע --
 !המוהמו ןואש

 לפָאט -- 284 --

 16 וט88 0196 11- !ןָאסעג לסוב ַא ךיו טָאה םע --

 !םש היח לודג ןואש טס}צ!
 ססטמ1ס 8מ0ץ-ססטת4ס/ (עז. קנעב --) 8. קנַאבנָאט

 ,תּונָח ןֵחְלְׁש

 .ךֶרָד הָרֹומ ,גיִהְנַמ 16806/ (00 ס = ,-)5. רעבעג-ןָאט

 800024-2826 480068, 010 6109מ08 + טע"נַאס
 .הָחּוחְפּו הָּפַנ הֶכאָלְמ טטמ211מש רשסוע !םיִנָׁשְי םיִדָנְּב

 טטסזמהת 60681/88 זת 016 (2/.ס --) . עצונטעדנַאט
 ,םיִנָׁשְי םיִדָנְּב תֶרֶכֹומ הָׁשִא 8

 668161/ גם 016 6101מ08 (1/. סע -) . קינטע ' גַאט

 עס?ס0ומ סי 10001מ8 48110/ !םיִנָׁשְי םיִדָנְּב רֵכֹומ
 ,םַּג טּיַה

 ,(שידנצע ןֵסי 800004-0808, 014 60)} ענטעדנַאט
 ,(הכאלמ) םַנ 0

 .הסג הכאלמ סטת8ע1מש רשסעא טטברַא ענטעדנַאט -ה

 טס19סמנתעי 18110ע (24. ס - י-) פ.רעדַײנש-טעדנַאט
 ,םַּג טָּיַח

 (א ?םָלָטַא ןיִמ 885/0-0101? . סָאלקִינַאט
 ,חּושַא 1176-9ע66 ({1. רעמַײב --) .. םיוב!גענַאט

 ,לֹוחְמ 68006 (ע/. ץנעט) . ץנַאט
 68ת0ות2 -108800/ (2/ ס-) . רעטסַײמצנַאט

 ,תֹוָלֹוחְמ .דּמִלְמ

 ,דֵּקַר :לֹוחָמִּב לוח 00 68406 0 4 ןצנַאט
 60 ם8/ 81086 21000- ןצעמוא םורַא ןצנַאט (00.) --

 ,שיאל ׁשמַש ,שיא ירחא ךלה 6104 90 24 קסע50ת

 ,(םיסלקנ רַעַנ 40 876 (6009) ט. 6. ןעװעסַאט ,ןסַאט
 ,םעלש = עקסַאט
 .עילוז עקסרַאטַאט = עילזעקסַאט

 .ןפעלש = ןעקסַאט

 ,ׁשּוׁשְמ 1סטסמ, 1669 (2/ |-) + ֿפַאט

 .שׁשַמ עס 1661 ּפַאט ַא ןבעג --

 בִק 004 :הָרֶדְק ,רּרְּפ קס6 (4/ פעט) , ּפָאט
 ,(רטיל 4:!/, == הָקְׁשַמְל הָּדִמ 481100 ;(השבי הדמ)

 ,הָּדְמִּפ ססץװּפע (2/. | =-) . זַאֿפָאט

 טסק}גזי 1166(ק/. רעמַײב -- ,ןעמווב --) 4. םױב!-לָאּפָאט
 .הָפָצְפַצ

 ,םיוב-לוָאפָאט = עילָאּפָאט
 .זַאפָאמ = סַאֿפָאט

 .עצשיורּפָאט = עקסיירָאּפָאט

 ,הרדק יִלָצ עס0-/0880 5. םנטָארבעג-פָאט
 ם/8מ/:-ט66, 0064 01 208108 (2/ סע -- ) . ןַאשטּפַאט

 .םיִׁשָרְק בַּכְׁשִמ
 8011 101 ץ18008 2464 (ק? סע -) . ןַאשטּפָאט
 ,םיִלֵכְל הָּבַטְצִא 8

 ,םֹמָר 90 1686 ש. 6. ןעשטפָאט

 םִיַלְפִּכ 600216 666. || ולּופְּכ 4003016 46/ לּפָאט

 ,םִיַנָׁש יִּפ

 ,08744620א88 טצעזעגרעביא ,ןצישֿפיל ייב (א



 עילֿפַאט

 ,תיִכּוכְז ַחּול ץפמס 01 1888 (2/. ם -) 5. עילֿפַאט
 ,(ץכשתל ץֵע ַחּול 8061 :!הָׁשָמְׁש

 50 זמטווץןש !לֹפְּכ 90 400016 2 4  ןעלּפָאט
 ,(רטסמ) לֵּפְּכ

 .(רועכג ׁשֵׁשַג 0ס םצסטס :ׁשֵּׂשַמ 0 1661 6. 6. ןֿפַאט

 ;(םיטיהר) הֵּפַע ןֹפֶפ 0 טקמס!806/ ש 6. ןריצעּפַאט
 ,רֶיָנב הֵּפַצ 00 ת8תפ יטנפמ ץ280ס/

 ו8ץ/ס80ץ-ת66016 (2/. ןע-) 8. לדָאנ-רוצעּפַאט
 ,יֹוּפִצַה תֶכאָלְמִל טֵחַמ

 !םיִטיִהְר הָּפַצִמ טממס1806ע/6/ (עז. --) 8. רערוצעּפַאט
 .רֶיְנִב הָּפִצְמ ע8עסני-םהמםיסנ טפמסעסז

 ןט8ס- !םיִמיִחְר יּוּפִצ טממס180סזש . יירערוצעּפַאט
 ,רֶיְנִב יּוּפִצ םּפמומ קי

 דַי 282016 01 המת 246 (2/ ס --) . עצשירפָאט

 ,םֹּדְרַּקַה

 ,יִׁשָמ ןּומָא 984018 . טֿפַאט

 ,יִׁשָמ ןּומָא לֶׁש 01 488018 66). ןטֿפַאט

 .םַט ועפש (ע/ |--) . ץיַאט

 ,םִיַּתְלִצְִמ סץצממ218 +. {?. ןצַאט
 ,טקַאט = קַאט

 הֶכאָלְּמִה ןַחְלְׁש ?טעתסנ'פ 1886 (ע?.|-) + 'קָאט
 .םֶרָח הֵׂשֲעַמ טטצמסע'8 טטס14 !םטֶרָח לָׁש

 .אָּבְּב 6011 (27. | -) = !קָאט

 תֶׁשֹרֲה תיֵּב ?טעתסנע'8 8נסק (27? פ -) . עינרַאקָאט

 ,טְרָחֶה ןֵחְלֶׁש טטצת1מ-180מ6 ;םֶרָהָה !

 ,םֶרָח לֶׁש 01 8 ?טזמסז 00/ עקסרַאקָאט
 ,קּבְדִמ רֶיְנ חול ע880600816 . רוטקַאט
 ,קּברְמ רֶיְנ ַחּול לֶׁש 04 ת889000916 6/ ןרוטקַאט
 5. || ;(הירגנוהב ריע) יקֹומ לֶׁש 01 '082} 04). רעַײקָאט

 | .יַמֹוט ןַיי 'ע'סא8צ
 00 618001846 (/00. ֹוטֹרְה 90 ?טזמ ש 4 ןקָאט

 .לָלְבַׁש ,בָטיֵה רֵּכַע
 ְּדְרֶעַה 00 984, 1846 שש. 6. ןריסקַאט

 .הָבָרֲעַה 848410מ, 1861ת0 5. גנוריסקַאט

 2460 ץץץ106 !םֶכָמ 184 (4/ פ-) 5 עסקַאט
 ,בּוצק חַקָמ

 .תָמָאַּב יִוַּכ ,םָנֶמֶא 144660, 168117 606. עקַאט
 .עקַאט = שזעקַאט

 ,טִרָח טטנמסז (2/ ס -) +. רעקָאט
 ,טֶרָה לֶׁש טטמס8'1 66/  שרעקָאט
 .עקַאט = שעקַאט
 ,ףֹּה סניטענ  ןאבַארַאט)
 :ףֶפֹות 0 ס0עטזמ 0. 4. ןעינַאבַארַאט
 .ןעשטשַארַאמ = ןעשטַארַאט

 תַּלְנֶע 181800888, 118061188 0080 8. וַאטנַארַאט
 ,(היסורכ) עָּפֵמ

 00 רא108116, 89:08816 שש. ?. ךוז ןעשטעפָארָאש

 ' ,םָּכִרַּפ
 יקָּקִמ סססעזס8סמ (2/. סע -) 4. ןַאקַארַאט

 ;?ליבְט --- 286 --

 406. ךןַארַארַאט
 ,ןֹואָׁש 6

 ,ןֹואָׁש 20156, ?טזמט1+ (עז/ סע --) 8 םַארַארַאט

 5 || זֹולְפָנְּב רֶבְד פה ?םטצמק }

 00 זמה/ס 8 תס186 ש. 4. ןעמַארערַאט ,ןעװעמַארערַאט

 ,ןֹואָׁש םֵקָה
 קישטמַארַארַאט

 ,ןַאוש ,הָמֹוה

 00 סץסת 0106 (006' 6008 ש. 6. ןעׂשטשַארַאט

 ,ויָניֵע  בַחְרַה
 ,ליִמְרַּת ט88 (עז סע -) 9. עברָאט

 ;ישמ לש לימרתה 8 8116 28 עברָאט ענעדַײז --
 ,םיבומ ןב ינע 811800018016 0698 (74.)

 תּורָחְתִה 2100108, 8000008 (2/. סע -) 4 גרָאט
 ,תיִּבְֶּפ הָרָיִכְמ ,םיִרֲחֹומ

 ,רָנַּת ,רֹהָס 90 ספז9פ1ת, 1806 ש. 4 ןעװעגרָאט

 ,תיִרָמ והָּיִנְמְחל 6819 (קז. | -) + טרָאט
 ,הָתּוׁשְרַמ 8פהש1ם111 (2/ סע --) 8. קרַאטרַאט
 ,יּונְט ןֵפֹוא 1801 5. 21. סערוטרָאט

 40 641600 10 486 םערוטרָאמ ףיוא ןעוצ (/04.) --

 ,רשפאש המכ דע ךראה וא ךשמה 996

 וא םיריחמ תמישר) ףיִרְעַּת 9821 (ע0, | -) . ףירַאט

 ,(םיסמ

 ,רֵרֹוע .ַטָנֶה 90 8886, 8ֹסֹוש ש. 6 ןעשָאמרָאט

 ,רָּתִמ היָה סס 6 81100066 ש. 4. ןרָאש
 ,רוסא היח 40 06 1010166סת ןְרָאמ טונ --

 ,אוה רוסא 16 18 10ע9010060 טינ רָאט עמ --

 ,לֹועְלַט 1060800 (2/. ס -) . ָאדַאנרָאט

 םיִלּוּתְחַה לֹקְׁשִמ 9896 (000) (2. ם-) 5. ערַאט
 ,(הרוחסב)

 ,(הרוחפב) םיִלּוּתִחַה לֵמְׁשִמ הֵּכִנ טס 4816 ש. 6. ןעװערַאט

 00 108- ֹוהָּנִהְו הֶנַה ְךֹׁשָמ 00 עט11 800ט6 4. 4.ןערָאט
 {ס ט186) 8םמט/ סמ !קיִצָה 1888 8תתסצי טסצ

 .ץֵאָה
 116 18 םױרַא םעקשיק וד םִוא ןּוֿפ טערָאמ םע (46.) --

 אוה ,ץמחתמ אודה 61001900100, 26 18 04
 ,רמרמתמ

 .?ןַארוט = סערַאט

 ,(הקסהל רמחנ לּובָּכ ?ט11, 080 8. ףרָאט
 ,הָלֵאָה ףֶרֶׂש ?טצץס40106 . ןיטנעפרַאט
 םב דרנל תדונמ) הֶיִּפְמִּפ 8001 (1/. ס--) 8. עקרַאט

 ,(ידכ: המדא יחופת ,תרזח
 .הָּפיִחְּד עט8פמ (ץ/. ס -) 5. עקרָאט

 .ףחד 90 ץט8מ ןָאמ עקרָאט ַא --

 .ףֹהָּד 00 ץעטפמ :;ַעגָנ 00 0068 ש. 4. ןעקרָאט
 ,םֶרָמ 1806 (עז. ס -) 8. עמשַאט
 .ןעוװועסַאט == ןשַאט

 .עמשַאט ןוֿפ טרָאװיענעלקרַאֿפ ,עקמעשַאט

 ;- 0/תמֹומ/ 11010018104 (2/ תוליִבְט) 5. הליִבְט

 +(םירצונ לש -- ט8ץ?1פתג ; =- 8010910ת

 201460 1880 (20 סע -) 4



 ןיִעי תועיִבִס

 "גחהןניס88104 01 986 070 2664 8. ןיֵע-תֹועיִבְט
816 -. 

 ,הָנּובְּת ,- עטסץסנפצ ;- םפסטעס 8. עֶס
 . - םפלטע21ו81מ 5. תֹייִעְבִט
 . -זם91:11880-1124 . ןישּודיק-תעַּבַט
 זמס ,סיטנפמ זמסתזג '10066מ (2260606- 5. תבֵט

 ,תַבֵט ׁשֶדֹחֲה | ,2600007/)
 ,ןשָארנ רעשטַײמ = 620. ג"ֵט
 .-ץטעס ;--01688 (2/. םיֹרֹוהְט) 64. רֹוהָּס
 8110 ; = קטנ11108910ת ; = 610822088 8. הֹרהַמ

 תַרֲהְמ 09 8 0684 8067 20908 6 טט1
 | ,תַּמַה =
 ףע/ט?1סמ 20816 (/ש (? רע -) 4. טערב-הרהַט

 - =- (טע687400 0666 000:08 26/ 6 21040)
 סה טסע 01 80104- (21 ךע--) 9. לֹביטש-הרהַט

 . - 10 ( /סזי 1008 6606 2060005 06/06 002י40)
 ,ָאט = וש

 ,רָׂשֲעצהֶׁשִמֲח 1119660 שח. ר"ט
 ןמס 18-0ג ה8ש 03 1688 (6 /86/ פ. וילְסִּכ'ט

 + == ץסוי 1016 801018 ס/" 406 46120760)
 ןְחְלֶׁש 01088108-98016 !?םוׁשָק 4016 5. טעלַאוט

 ,הֶׁשּבְּלַה 4011699 61:088 !םיִׁשָנַה טּוׁשִקִל
 .- 006 (21. םיבֹוט) 64/ בֹוט
 .לֹּפֶמ בֹוּמַה 1ג0 טסנ} 2680 66. םֹוטְר-בֹוט
 ;-1870ע, 8010106 (2/ תובֹוט) + הבֹוט

 .,תֶלָעֹוּת
 0180 01 16 ססעג- (20 ?הָקַה"יבֹוט) ;. להָקַה-בֹוט

 ,הָדֵעָה ניִהְנִמ זמטמנלצ
 ,ריִעָה יֵניִהְנַמ 610618 03 106 6197 5 2. ריעה-יבוט
 ,לֹבֶמ 90 םֹוק, 120ע00186 ש. 6. ןַײז לבֹוט

 התש 40 4816 8 4110/ המשנ וד ןײז לבוט (/06,) ד=
 ,ףרש ןיי םוכ

 ש, זי. ךיז -||:לֹבֶמ 0 םֹנק; 1ע10086 שש 6 ןעלבֹוט
 ,לֹבָמ 90 ונממנס806 1

 .+גס 8006 03 9מס קטג/116 8 לֵלְּכַה-תבֹוט
 ,תָלָעֹוּת ,הָאְנֲה 6616 . הֹאָנַה-תבֹוט
 ,ׁשֶפָר ,קֹוּב זגט6 (27/. םע --) =. ןאװט
 ,ךערָאווצ = ךערָאװס

 ,"יֵבְקָעְּב 1 106 100181סװ8 666. שזוט
 ,ויבקעב 1מ 218 100180028 םוא ךָאנ שזוט --

 ,ןוטומ = ןוטוט
 םדטגנצמ, 2086 :ןָנֶע 6010046 (2/ פ-) 5 עשטוט

 ,ןֹומָה
 ,לַט 466 א. יט
 ,הָנֹי 8006, ץוססת (21. |=) 5. 'ביוט

 ֿױמ ןוא ןעולֿפ םוא ןלָאז ןביוט ענעטָארבעג לֹוװ רע --
 ןגס סאץס098 1086 1090ט06 ר011} 60146 ןײרַא
 למע ילב ול אצמת ותסנרפש ונוצר םט00נמ8 10 םוזמ
 ,הרובעו

 ,שְרָח 6083 40/. ?ביוט

 טס1+

 טעב-טיוט -- 286 --

 עפל גסע 66848 םהע0 04 2681:1ת8 640/- ךילביוט
 ,ׁשֵרָח תֶצְק

 4סיס-גסוג86, ע1260-םסט- (27. } =) 8. גאלשנביוט
 ,ְךֶבֹוׁש ,םיִנֹוי תַּבְרֲא 6

 ,תֹוׁשְרַה 40830688 5. טַײקבױט
 4696 826 םטנמס, 468-זמט96 66/. םוטש"ביוט

 .םָלָאיׁשַבַח
 עמ 9מע880108-1100ע 60עת- (20 סע -) 8 גיוט

 ,הָרּוגְמ ,ןֶרֹוג 1004
 ,רֶׁשְכֶמ ,יּואָר 419, ג86?}, 86:01068216 66/. ךולניוט

 1164088) 86:010088 9 טַײק --|ודָל חַלְצִי רֶׁשָא
 ,-ֵל ןֹורְׁשִּכ ,תּורַׁשְכֶה

 ,-ל ַחֹלֶצ -? רֹׂשָּכ 0 ס6 116 00 03 ט80 0. 4 ןגיוש
 ,ןכָמ

 ׁשיִא 8 ם:006-101-תסומומק (עז. | -) 9. םטכונעגיוט
 ,הָמּואְמִל חַלֶצָי אֹל

 סת6 טגס 18 110 0808216 (2/. ם--) 4. !רעגיוט
 | ,ןֹורָשִּכ לַעַּב עס180ח

 ,רגֹוּת = ?רעגיוט
 ,(םיפלקב) רֶחֶאָה 806 (04 60009) (ע1. וַײט) . זיוט
 (עז רע - | -) .|| ֹוהֶלֶא 18008826 200 סנזױט

 ,ףֶלֶא
 .לטנויֹוט = קלָח-טנזיוט
 קֶלַחַה 1מ0ט88009מ 80 (2/ ךע-) 8 לטנזיוט

 .ףָלָאָה
 .ףָלָאָה 1סג888668 006. זו. (טס)טנזיוט
 .ףָלֶא 8 1מ08826 (2/. --) 5. רעטנזיוט
 ףֶלֶא לָׁש 01 8 ?מסט8806 10088 46)} ולרעטנזיוט

 .םיִניֵמ
 ,תֶוָמ 40808 (2/. |-) 8. !סיוט

 תספ 90 10870 41046, 90 טױט ַא ןצעמוא ןכַאמ --
 ,חאלח ,שיאמ הפרה אֹל עסט 6
 ,ןגווא ,ז ,טיױמ םענעגווא ןטומ טונ ןברַאמש --

 ,תֶמ 4086 06. ?סיוט
 ,נרה ,תמה 40 4111 ןגָאלש טיוט --
 ומ 2 8686 1101381 גודעבעל טונ טוט טונ (406.) --
 ,לודג דחפב 1116
 יחוס טסעסנמסמפ 00ע808 תוללק עטױט טומ --
 טול 801סזממ תועובש עטיױמ טומ ;תוצרמנ תוללקב
 ,(א תֹולָאב 8

 ,תוָּמַה בַּכְׁשִמ 46800-066 3 סעב-טיוט

 שינ זיא ןקירדסױא ייוצ יד ןיא עטיוט ןוֿפ ןיז רעד (א
 -רעמ יד ,6116 ןוֿפ גנוזײרגרַאֿפ ַא רשפא זיא םע ,ךילדנעטשרַאֿפ
 רעטרעוו יד .העובש א ,611 טרָאװ ןשטײדטלַא םעד ןוֿפ לָאצ
 ,גנוטײדַאב יד רשפא ָאד ןריצנערעֿפיד תוללק ןוא תועובש
 יד ךיוא ןכארפש עכנַאמ ןיא טָאה העובש ראֿפ טרָאװ סָאד לייוו
 ,(0810 שילגנע ןוא הֶלֶא שיאערבעה יוו) הללק ןוֿפ גנוטיידאב
 יד ךרוד עטייט ןיא ןזיירגראֿפ טנעקעג טכייל ָאד ךיז טָאה 46
 ,עטייט-ימ : טיס,, ןוֿפ | ט,, םעד ןוֿפ גנואיצרעבירַא



 גירעגנוה-טיוט

 גורעגנוה-טיוט

 ,דאְמ םַעָר
 הָלְנֲע 1006981 08/11880 (ן}. ס --) = ןגָאװנטױט

 ,תָּמַה ןֹורָאַל
 0086 דמּפמ, 106 406008864 (?. עט -) פ. רעטווט
 יתַמ 4684 200 :רֶמֶמִנ ,תַמ 06 9

 ,תָוְמ הֵרְקִמ 6886 01 6686מ (ע/. | -) 8. לַאֿפטױט
 ןֹורּוַח ע8160088 ;תָוְמ 4680ת088  טַײקטױט
 6684 - טןסיש (ןע פעלק-)  ּפַאלקזטיױט

 ,תָוָמ תַּכַמ
 ,ןְכְמֶמ ,דֹאְמ הָלֹוה 1898117 11 46} קנַארק-טױט
 .לֵמ ףֶטִנ 6סש-סניסמ (2/. ס -) =. ןֿפָארט-ױט
 4681מ-ץטסתה}וצ / ס81981 (ע/ | -) = ףָארטשטיױט

 ,תֶוָמ ׁשֶנֹע עט18מזמסת6

 40080-4עטת/6,3 88 סזטמא 28 8 00/ רֹוּכיִׁש-טיוט
 | ,דֹאָמ רֹוּכְׁש 6614

 (עז. קעלש -- ,געלש --) 8. קַאלשװטיוט ,גָאלשזטױט
 ,תָוָמ תַּכַמ 662613 ם1סיש

 ,תיִמָמ ,גֵרֹוח 1116 (ט? ס - ,-) +. רעגעלשטיוט

 ,םֶדרֵנ טסנצ 816סץצ 46/. גורעֿפעלש-טױט
 :ַחתָר 60 ס2ט0016, 0011 1889 (. ;. ךיז ןעשטיוט

 0. 766. || ;ןֹואָׁש םֵקָה 90 108266 2 20186, 26 תסומצ
 ּוהֵעֵר תֶא ׁשיִא הֵּכַה עס 1186

 40861ש +סעעסש+ (4/ ן- !=) 5 קערש-טיוט

 ,ָוְמ תָמיֵא
 ,רעֶׁש 8846 (עז. | -) 9. רעיױט
 ם806 - 8ססקסש (214 ס- !-) 5 רעטכעוו-רעיוט

 898נט1820 טסעש םטמקעש 00/

 | ,רַעֹוׁש
 םשלנ הָליִבְּפמַה יִמ ט80918עמ8) יט810/ 5. רעסַאװ-ףיוט

 זה ,(תורצנה
 , אתורצנה םשל) הָליִבְמ טּפקפ181מ 5, גנוֿפױט
 תיִמְדְנַמ 40010008604 (26 םס-) פ. רעטומ-ףיוט

 ,(םירצונל)

 ש. . ךז -|| :רֵעֵנ ,5ָּבַמ 60 080086 6 6 ןֿפױט
 (ס 06 08001860, 06 600ש010660 40 002118118-

 .רֵצֵנְתַה םנפצ

 ,(םירצונל) קֶּדְנַס 80018?ג6/ (1. ס --) 5. רעטָאֿפ-ףיוט
 ןס8-1086} זוזמס (עז. טסערֿפ -.) . טסָארֿפױט

 ,רֹופְּכ
 0611110816 0? פמ?וזמ (2/ ןע --) 9. לסעצ-ףיוט

 ֿ ,תּורְצַנְתֶהַה תַדּועְּת
 ,לטעצ-ףיומ = (עז ןע --) 8. ןַייש-ףיוט

 ,ףּולָח 6:008286} םפניפסע (עז. | -) 9. שיוט
 ,ףֵלֲחַה 90 ס4008096, םפעלסז 4. ןשיוט

 (םז רעכיס) :רֶמָצ גָרָא 01098 (ןגז/ ן-) 5. ךוט

 ,תַחַּפְמִמ םמתיח| ;(הפטעמל) םיִּתְׁשִּפ גָרָא תַכיִתֲה 610
 0109-1061:018ת9,/ (2/ ס - ,--) 5. רעלדנעה-ךוט

 .רֶמָצ יִניִרָאַּב רַחֹופ 6986
 8. טַײק --|| :שָּמעֶמ 6810000, ץוג9:61160 46/. עלכוט

 : .ׁשּוּפֲע 9810, ןנו1678040101ג

 ןעוט -- 984 -=

 ,יַרֹוח 69, 1ג116 (;7.| -) 5. לוט
 ,ירֹוח ּלֶׁש 04 +ג116 06/ ןעילוט ,ןלוט
 רֹועֵמ דֶנָּב םמסס-םעומ 0085 (2 סע -) 4. פולוט

 ,םיִׂשָבְּכ
 ,םולוט ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לפולוט

 06 01880 !טַקְׁשַה 40 08/זמ, 800486 0. 6. ןעילוט
 00 סןומש 90 שש ?. ךֶיֹז -| :-לֶא ץֵּמַא קֵּכַח
 ,יּב קֵבְּדִה

 .- ג80108ממ688, ונמקטנווץ ( עז. תֹואְמּוט) . האְמּוט
 8 2621םס4 0206! (קץ/ ךעל --) 4 על|רהאמוט

 ,םיִליֲִא יֵדְבֹוע לָׁש ןֶמָק הֶלִפְּת תיֵּב
 1083 זתנ8 2826 (14/. סע - ןע -) .. ןַאמוט

 .הָמָלֲע ,הָלֵּפֲא 6811:0688 ;לפְרֶע ,רָא
 הָנּומְּת 61801סות0 טנס68 (2/ רע -) דלוב-ןַאמוט

 ,לֵצַּכ תֶרֶבֹוע
 ;יִלְפְרֶע ידַא 1080, ןעגו8סצ, ם2ע/ 40). ענַאמוט

 ' ,לֵמָא 621
 .י-טת010800088 01 8 4026 0067 8 תֶמ"תאֵמּוט
 ,י- 8041088 2תוזחה) 02 עסז8סמ (קז. פ --) . םוטמוט
 ,הָמּוהְמ ,ןֹואְׁש ?טצמוג1, 20186 (27. ןע -) . למוט
 .יָנֹאָׁש םסומ 66/. גודלמוט
 90 :הֹמֶה ןאָפ 90 1886 8 20086 2 6. ןעלמוט

 והָּנַהְו הָּנַה טָמֹוׁש 90 םוג8016 0. 2. || :ַעֵרְּפַה 6186טס
 ,אוְׁשַּב לֹמֲע

 ,הָהֵָק 0149, 60ט11 40/. גיפטוט

 ,תיֵבָח טטמ, 021161 (2/ וע -) 5. !ןוט

 ,(תוארטל 2240 תב הדמ) ןומ 10 (,4.) (2/. =) . ? ןוט

 ןָאמ = (ע. ע. ןוטעג) ט. 6. *ןוט
 ,(דלננ) הָצִּב םֹוקְמ טטמ6ז8 (2/. ס -) +. ערדנוט
 רצק ןוילע דנב) הָצְלֲח ןיִמ 9416 (27/ סע -) +. קונוט

 : 1 ,(םישנל

 .הָּבְקְנ טטמתס1 (ק/. | =) 8. לענוט
 ט+ס9מ, 881106 !הָליִבְמ 61/ץנתפ (עז. ןע -) += קנוט

 יִקְרָמ
 888 (ססװַש. רעלעקנוט ,רעלעקנוט) 46/. לקנוט

 סט8סט16 (29.) :(םיניע) הָהַּב 0118 :ךּוׁשָה ;(עבצ) הָחַּכ

 :ךֶׁשֹח :(עבצ) תּהַּכ 028:10088 4 טַײק --|| ;רֶּתְסִנ
 .(םיניע) תּוהָּכ 618

 .ְּךֹׁשֶח ,ההָּכ 60 שעסיט 4814 2 ןעלקנומ

 ש.ל" ךִיז --|| :לֹכֶמ סס 4060 ;לֹבָפ 90 612 ש. 6. ןעקנוט
 ,לֹבֶט 90 6004

 8טטנמהנינמס (2/. | -) + ףיש-קנוט
 .(םיה ינפל תחתמ תכלוהה המחלמ

 ,הֹעָמ 60 סעע 06 ת0180864 ש. ;. ךז ןַײז העֹוט
 ,הֹנָׁש

 ,הָשֵעמ ,הֶיְׂשֶע 60109 ( 7. ן =-) 5. ץ"כעוט
 ,םֹעֶט סס 98806 0. 2 ןַײז םעֹוט
 ,םעֶט 90 18896 6 ת. ןַײז םעט-םעוט
 ץ1686401, :ַעֵבֹות ןק181404 (2/  םיִנַעֹוט) + ןעוט

 .ץיִלֵמ ! = !8טיזס

 תינא) תֶלֶבֹומ הָּיִנֲא
 ציז}



 רעוט

 ,חֶׂשֹוע 406, 801106 םקסעפסת (ןע. ס - ,=-) 9. רעוט
 .ןקָסַע רשסז 801 !לָמֹוּפ

 ;תֶלָעֹוּפמ הָּׂשִא 8001ט6 יטסומפמ (2/ ס -) 5 עקרעוט
 ,תיִנָקְמַש 1610816 רטסע0ע

 ,עפוט = פוט

 .ץַארטַאמ = קַאיֿפוט
 (00.) ּוהָהֹק ןִוְרִג ס}טמפ 846 (2/ ס -) 5. עצופוט
 הנה הֵׁשְה םָדָא 804016 ץסעמסת-/ 4

 ,(תיבה לעג) קֶרֶק 81/קמסע (קז סט -) 9 עילֿפוט
 ,הָעיֵקְר 8ס8נ0ץ1מפ! (0/ 06 ,/004) 5. עפוט

 עקר 90 98?8:מ0 8'006 1000 םוֿפ ןטימ ןָאמ עּפוט ַא --
 ,לגרב

 ,לֶגֵרְּב ַעְקָר 0 םֹוּפצמִק 0חס'8 1008 ש. .. ןעפוט
 ןעפוט =ךֹרָּד 60 1080 ש. 6. ןעצפוט
 רשע םינש לש ץונק) רַטיִרְּת 6064 (2/ =) + ןס

 ,(םירבד
 ,ךֹודָמ ,יֵלָע עסטמססנ, ק68016 (קז. | -) 4. ץ'ַאקוט

 ש. ז. ךז -|ולֹבֶמ 90 4001 ונמזמס/80 ש. 6. ןקוט
 ,לֵלֶצ ,לֹבֶט 00 61טס, ץ!טמעס :לֹבָמ 00 6064

 ,הֵּמּג הָמֵהְּב לָׁש בֶלֶח 480 04 0661 8 ץלַאמש עוועקוט
 דטסננ8ת 260201018061188 96 (2/ ס -) = ןרעקוט

 תַליִבְמ לט תַחֹּקַפְּמַה הֶׁשִא 801201008 40 יטסזמסם

 .םיִׁשָּנַה
 ,ןרעקוט = עקרעקוט
 םישבוחש תפנצמ) לּובָט ?טנמּפמ (//. סע -) +. ןַאברוט

 ,(םדקה ץיראב שארל

 ,רֹוּת 9ט1616-60ש6 (קז. | =) 8. ביוט-לשרוט
 ,(א דֵּפְכַפָה 1000281829 זמּתמ (/. סע --) פ. ןַאמרוט
 ,אָלֶּכ ,םיִרּוסֲאָה תיֵּב קופסמ, 1811 (2/. ס -) 8. עמרוט
 ,לֶדְנִמ ססיטסע (ןעז. ס -) 5. םערוט
 0 טע0ס, םקטע 0 !רֵרֹוע 60 6846 שש. 6. ןערוט

 .ץֵאָה
 ,תֹוּלַתֲחַמ 100161168 9. 21. סערוט

 00 10816 גטמ 07 2 םערומ םענווא ןוֿפ ןרוֿפ --

 ,"ב לתה ,-ל געל ץסניפסת
 ,(הרקי ןבאנ הָיִקְרַּת טטע00186 8. זיקרוט

 .ןעקרָאט = ןעקרוט
 ,תיִתויִד ,ןָהיִּפ 1018 ןמצ 8. שוס

 90 יט85מ8, מס1ם9 ֹוג 1תסֹותמ ןתק ש. 6 ןרישוט

 ,תֵּיַד ,ַחָיַּפ

 .תַחַלְקִמ 6סט0מ6} 8סיטסני-080מ (עקז. ס --) 5. עשוט

 ,הֵּבַּכ 00 8זמס9ם6/ = (. ןעשוט
 ,רָׂשֲע הָּׁשִׁש 8ע60660 2060 ז'ס

 ,הֹקיַפְּד מעסט (2/. םע -) 8  עקכָאיט

 .(בל) קפד 60 0084, 90 90 עקכָאיט ַא ןָאט --

 ,(בלנ קֿפָּד 90 2686, 9םעסס ?. ?. ןעקכָאיט
 ןעקבַייט = ןעקציט

 ,ןצישמיל יב (א

 לטיוט -- 998 --

 ,רּוּכ סעט01016, 10619109-טס+ (2/. ןע -) 4 לניט
 ,רָמָנ ,םיִרְגִט 1120 (עז. ס -) 8. רעגט
 םת ום/סעוסע 8סעפ 01 10- !קַּבַמ 0008000 . ןוטיט

 .ַעּורְג ןיִּמִמ קַּבכ ס 0

 ,עָׁשָר 10161:60 ץסנֿפסמ .| ; = 1198 ?0עז-. םוטיט

 8116, :םָׁש יב ;דֹובָּכ רַאּה 11416 (קז. ןע -) 8. לטִוט
 ,רֶמָאַמ .ֹוא רֶפַמ םָׁש 120

 רַעַׁש 41:16-/886 (2/. רעטעלב -) 5. טָאלבץלטוט
 .רֶפָּפַה

 11626-ש018 (68 6 (ן7. רעטרעוו --) ?. טרָאװ הלטוט
 רדס יפ לע תוכורעה תובתהמ תחא) ְךֶרֶש {600010002)/)

 ,(ןולָמְב ב"אה

 ע016, 8428166 (00 פ6קעס (41 ס--)  'עקשטיט
 םילוע םיעטנ ךומתל) טֹומ ,דָּב {070000000 010008)
 ,(םיגרתשמו

 ,ןֹומָה ,ץּוּבמ םטטםעזמ, 089 (ץ} ס-) 5 ?עקשטיט
 ,(אאָבְצ

 ,הֵּת 108 . ןיט

 ץִע 408-+?ע06 (1. רעמַײב - ,ןעמִַיוב -) 5. םיובַיַוט
 ,הָּתַה

 ,הָנֹוי טָׁש 01 4070, 01 ץנעססמ 00// שלבַײט

 הָנֹוי 110016 4076, 40916 (ע/. ךעל -) 8. עלןעבַײט
 ,הָבּודֲא 68111ת0 ;םיִנֹוי ַחֹרְפֶא ,הָריֵעְצ
 יתני זמש 4076/ זמצ 02/11881 !עלעבַײט ןַײמ --
 !יהבוהא ,!יתמת

 ,הָּפִע ,קֵצָּב 60ט:מ, ןח8806 . גייט
 ,ֹוּכְרֶצ לָּכ יּופָא אל ;קֵצְבְּכ ְּדַר 6008 60/. גיגיוט

 לָׁש הָּנִמְק הֶּלִג ע61166 01 60ט8מ (ע? ךע -) 8 לגווט

 ,קֶצָּב
 ,אָדיִטְׁשַּפ ,הָציִבֲה טט401מ8 (קז. | -) 5. ץ'כעגייט
 8660, (21. םינָאלװַײט ,םילָאװַײש ,ןע -) 5. לװַײט
 ,ןֶמָׂש ,דֶׁש 6

 !ןעמענ םוא לָאז לװַײט רעד --
 !והחקי ןטשה םגמג !

 !!לזאועל ךל שםס 40 106 4606! !לווצט םוצ ווג --
 ! האלה שג

 4108:61-89006, 1802661-89006 6 רעגנוֿפ-סלװַײט
 ,אָחיִלּולְד אָריִנ
 ןֶסָׂשַת תַאֹצ 66ט8'11 6 מ0, 288161108 5. טױקסלװַײש

 ,(הנחצ הלעמ תפז ןימ)

 ,ןֶטֶׂש ָּׁש ,רֵׁש לֶׁש 40ש11/8מ 60). שלווַײט
 ,וָמָר םומֹפג 1861218610ת (2/ |-) + טַײט

 תואוהל ןטק לקמש דִי 168036 (2/ ןע --) 84 לטַײט
 ,(דימלתל תויתואה

 .הָרְמִּת 6846 (עז ןע -) 5. לטונט

}260 00600 06 

 -ראֿפ םיוא טעז ;"לעגנוי עשידיסח סָאד" ןיא ןיקצעניל ייב (א

 יאב עניבלעז יד טאה סאו 1934 שיסור ןוֿפ טרָאװרענעלק
 ,גנוטייד



 םיוב/-לטיוט

 6810-ץפ}ג (ע7. רעמיוב -- ,ןעמַיוב =) 4 םיוב|-לטיוט

 ,רֶמָּת
 ,תֶוָמ לֶׁש 468017 66/ ךילשִו
 הָאְרַה 90 ץעס1ם0 טו ומ 2 108006 6. 6 . ןעלטַײט

 ,לטַײט ,זנ דִיְב
 ,הָאְרַה 60 םס1ם+ ש 6. ןסַײט

 60 ץס1מפ 26 2 רעגנוֿפ וד טומ ןצעמוא ףיוא ןטַײט --

 ,טבצאב שיא לע הארה עסנפסת 19 986 1100
 .גֹרָה ,תֵמָה סס 1011 0 6. ןטַײט

 ,שמַײד = !שטַײט

 ט180818110ת, 101611608110ת (27. |-) + ?שטַײט

 ,הָאָריה 818017108110ת, 116821206 80286 ;םֹונְרַּת
 ,שטַײמ ם ,ז ,?שטינט םָאװ --

 ?6018ז6ט0מ גת (ץ/?. םיִׂשָמּוח -) 9 שמוח -שטַײט

 הֵקָּתְעַהְּב ׁשֶמּוח +146180 11:80818910מ 101 טטסנגסמ
 ,םיִׁשָנְל תיִדּוהְי

 גשטצד == יִזֵנְּכְשַא (:סעזמפמ 06/ שישטַײט
 ,רָאָּב ,םֶגְרַּת 00 1:8081816} 189ס/ץק669 ש. 6 ןשטַײט
 ,רֶהָנ עגטס1, 8601 (2/. | -) 5. ךַײט
 114616 11טס1, 810811 8068, (2/ ךע -)8 לכַײט

 ,לַחַנ ,ןֶטֶק רֶהָנ טעססצ
 .רֹאְמ ןטָק רֶהָנ 11ט016+ (/. ײכַײט
 ץסעפוסת, 8גפעס :קָלֲה פעט (ןעץ |-) +. לַײט

 ,הָנָּמ .קָלֵח
 00 1846 8 ץפעפ 1ת, 90 םעפע ןוא לוט ַא ןעמענ --

 ,"ב ףתתשה ןג9:1010816 ות

 ,טײק = ,גודוועלווט = טַײק -- ,רֵצ בלֵיַיט
 ,הָקּולֲח .קּולָח 41ט1810מ (עז. ןע =) . גנולִיָוט
 .ןֶמָה קֶלֶה 8181 ןע8ניל, /8101016 (27. ךע --) 8 לכלַיוט

 ,םיִמָעְפמִל טסנמס1ומ08 660. לָאמלִיַוט
 40 טס ש.7. ךיז--| ּוקָלֲח 00 610066 א 6. ןלַײפ
 60 010106 2108 ש. 766. | !קָלַהתִה 66
 ,םֶהיֵניִּב קָלה ?1ג010861ט68

 ףַּתַּפְׁשִמ ט891101/8מ9 (2/ פ- ,-) 5. רעמענלַיוט
 ,רָבֹדְּב

 ,תֶצְקִמְּב ט8ניפ1} 006. םלִיַוט
 1ש1- =. טַײק --|| :קֵּלַחְתִמ 81181016 06/. גודוו; לוט

 ,תּוקְלְַתֶה 8101119ש
 (6008.) ּוקְּלַחְמ 4101469 (עק ס- '-) 5. רעלַײט

 .קָּלֵחְּמַה רֶּפְסִמ 610180
 הָּנִמְק ףֵּכ 168-5עססמ (2/. ךעל - =) 8: עלןעֿפעל-װט

 .(הָּתַה תיתשל ףכה ומכנ

 ,רַאװעמַאס = ןַישַאמ-יוט

 יָמָרְפ עז10866) ץצוטצ !רָּתְסִנ 800966 40/  ענַײט
 ,יְדֹוס ייִאָׁשֲח

 ,ידוס ץעוי עצנטץש 000201101 קינטעיוװָאס ענַײמ --

 ןע001:60-00014,6 ױ081606 (2/ ס-) 5 רעטסַײט
 .(א קָנְרא

 ,':40324 ׁשיסורסייוו ןוא שיטור גיילק (א

 ןעוועקנוט -- 989 -=

 608-082180סע, 408-08409 (1. ס -) 5. עקשיפ-ווט
 ,הָּתִל הֶבֵּת

 ,ןֹויִּת ,םּוקְמָק 908-ץעס+ (ע1. ןע = הוא ןַאק-װט

 0. ז. ךוז --|| ;רָּתְסַה 9 2106, 002064) 0 6. 'ןעַײט
 (א רֵּתַּתְמִה ,רֵתָּסִה 00 146 0 1 סמפ

 ,(ב םֹוּמִה ,םֹמָה 60 1616 ש. 4 ?ןעַײט
 'ףךֶרֵע רמָי ס818016, 60801צ !?רֶקָי 6084 00} רעַײט

 ז8ע6 !ןִיְצְמ ס40611606 !הָלֲעַנ 6160800, םוג 0116
 408:0885.טַײק --|| .רֵקיְּב 408:19 660. || !ליִגָר אֹל
 .ְּךֶרֶע תַרְקִי ט81080100688 !תּורְקִי 6629 ;רֶקֹי
 ,בר דיחמ םלש 40 ץֿפָע 6681 רעַײט ןלָאצַאב --

 גס 0820? 8:4/016 !רעצײמ םוא טסָאק םע (00,) --
 !תאז תושעל ותלכיב ןיא 0 40 1

 .םִיַניֵע אָּמַמ ,הָּמַב סס 46061עס} 061466 4. 6. ןׁשַײט

 ,רֶׁשְכֶמ ,ןֹורְׁשִּב לַעַּב 119, 8010, 0808016 66} גיטכוט
 ןֹורְׁשְּכ 1190088, 8019 5. טַײק --|| ;ץּורָח ,לֶנֶמְמ

 ,תּוציִרֲה
 {ףַאָה תַחַּפְמִמ גמ 8164 (2/ ךע-) 4 לכוט

 ,דַּב תַכיִתֲח ט1606 04 610?

 עע089100068 ךעלכומ ענעדַײזבלעג (//) --
 ,הֹחְמ 90 210 סט 0 . ןנִיליט

 1601, 28628166 (0/ 6 5706) (עז. סעקליט) +, קעלוט
 ,לַעַּנַה יֵרֹוחֲא

 .ד קַר סמ}צ 066. ָאקליט
 8080, 8סט14 (0/ 6/00/60) (עז ס -) 5  עצינעמוט

 ,(םידלי לשנ רֹקְרִּקַה תַחַּפַס

 !הָאֹוצ סנ:סעס16008 !הָאְלָה , --1116מ, 6196 . ףניִט

 .הָמּואְמִל חַּלֶצִי אֹל ׁשיִא :000-101-09129: (/42.)

 הָעּורְג הֶרֹוהְס טטסע081088 420008 4. תפֹוניט-ףוניט

 ,דֹאמ
 הָרֹוחְס ט01481088 80008 :הָאְלָה 4116  תפֹוניט

 .הָכָלְכְלְמ הָׁשִא 81וג9 ( /44.) !הָעּורְנ
 .ֹויָּד 1416 8. טניט

 .זֹויְּד ןְרָמ 1םצ-םסצת (2/ פ -) . ןרָאהטנוט ,ןרָאטנוט
 .רעטנוט =

 .הָתּויְד 181:898264 (2/ ס -) + רעטניט

 הָתּויְּד 6(  זע (עז. ךע -) 4 לרעטנוט
 .הָצָּב זמוג0-מס16 !הֶּנַמְק

 ,ֹויָד-םָתָּכ 1ת1:-ט104 (עז. } =) 5. קעלֿפטניט
 2001689 10188 ססֹומ (26 ס-) 8. עֿפניט

 ;(ה (םילודג 50 ==) תיִגָלֹוּפ הָקָיְּתַע ַעַּבְמַמ == 6 ןויספ026)

 .טָלָמ .ַהיִמ ע188961, גסוט8-088+ 8. קנָיט

 :ַחיִט ם18800נ1ת8, 10080-0280ת68 .  עינַאװעקניט

 ,קנומ =
 .ַחּומ 90 ק188901, ע00811-6280 ש. 6. ןעוועקניט

 .(ג תונוז

 .ןייגעצ ,184199 שיסור (ב .ןנראבראֿפ ,18475 שיסוו (א

 ײב (ד .ןױו ןיא טנאזעג יזא טרעװ ;ןרעשַאנ ייב (נ

 ,1ץז0ק? שטייד ,1ע018 שיליופ (ה .ןיקצעניל



 ןעשעיט

 ט. . ךיז --| :ַעָׁשֲעַׁש 90 0170: ש 6. ןעׂשעיט
 .ַעֵׁשֲעַּתְׁשִה 00 6100:0 1

 ,םוִּמ טעטס (2/ | -) 8 פיט

 4סץלמ 5. || :קֹמָע ץעס90ט06 !:קֹמֲע 4660 60/ ףיט
 ,קָמֹע

 תיֵּב ץנותפומ - םסט86 (ע/. ס -) . עיֿפַארגָאפיט
 ,םּופָּד

 ֵׁש ,םפד לֶׁש ?ץעעסע18021083 00 שוֿפַארגָאפוט

 יהָמָּפְרַה
 ,לֹועְלַט לץמססת (עז. | -) . ןָאֿפִוט

 -ץט916?ץ1מ= סז?סק 5 החֹורְס-הֹּפיִט
 ,(ערזהכ

 .-8 סעסמ 01 1מס 868 . םִיַה"ןִמ-הֹפיִט
 ,תּוטְׁש סו186086 . הָּפ"תֹוׁשָּפיִט

 ,(הלחמ) םּופיִמ 9צקמט8 8. פוֿפיט
 8 טַײק =| :ףיִרָח .קֹמָט ץעס10226 80/. גָונוֿפוט

 ,תּופיִרֲח ,קְמע ט010ט8

 .קָמע 6098 (ץז. | -) 8. שינעֿפוט
 יקָמֹע םע0100000688 :קֶמֹע 4001  טַײקֿפוט

 ,תֹופיִרֲח
 ,הָמֹוׁש ,--1001 (עז. םיִׂשִפיִט) 8. שּפיִט
 הָׁשִא 1001188 דטסומפמ (2//. תֹוׂשָּפָט) 4 הֹׂשֶּפיִט

 ,תיִׁשָּפִמ
 ,תּומְׁש , -100118מ0088  תֹוׁׂשּפיִט
 ,השְּפיִמ = עטשִּפיִט

 00 0014406,} ץ1688 סם 8 ץסנ80סם 0 6 ןעיציט
 ׁשיִא ץֶּלַא ,-לֵע לֹמְנ 8סעגבס121מ0 209 88164 109

 ,ֹותְצֲע לֵּבַקְל
 .ףֹהָד 900 ?םצט89 0. 6. ןצִיט

 {ס +םזיט8פ 986 ?םטחגס רעגנוֿפ ןבָארג םעד ןצימ --

 תובהלתהמ) ודי ןהב תא ףהד (0מ 0 1406/:/ 027010006104)

)862160( 

 ,(א (חוּכוב
 םירכל םיקית ונממ םישועש) גָרָא ןיִמ 4106 8 קוס

 ,(תותסכו
 41616-08014, 1104108: (0/ 6 6000 5. קַאטיקיט

 ,(ןועשה תעונת לוק) קַּת-ְקִּת

 .ןןעיצוט == ;בֹחָּת ,ףֹהָּד סס ?מזיג89, 8110 0 6. ןעקיט
 ,הַתְּפ ,תָלָּד 400 (2/. | =) 8 !רוס

 ?ס 8ֹמסִִש 8 ץס180ת 406 רוט וד ןצעמוא ןוײװ --

 ,ותיבמ שיא שרג 60014 90 טטזת 8 ץטסו8סמ סט6
 ,הָּיַח םמנזמפ1 (עז. | --) 8. !ריס

 .ץיִרֵע ,רֶזְכַא 99 ( קז. ןע -) 8. !ןַאריט

 0ת6 טסס911028 סט9 תֹוא (ק/ סע -) . ?ןַארוט

 ויָדְנְּב הָלֵבְּמַה םֶדָא 0100408 ות 8 8801 ?חמס

 (ב רֶצָק ןֶמְוִּ
 ,-םָע תֹויְרְוְכַאְּב גַהֵנְתִה 90 סצ:8תת186 0 6. ןרַױונַאריט

 ,12 ,פאק "לגנוי עשידיסח סאדוו ןיא ןיקצעניל ייב (א

 ,ןצינפא יןגארטסיוא 19186 ןוֿפ ,19140 שיליופ (ב

 רטְמּו-לַט --  940 =

 ?ץנ2ממנ- 060. || !יִרָוְכַא ?עיּפממוספ} 60)} ׁשיכַארוט
 ,הָיְנֹורְטִּב ,תּויָרְזִכַאְּב 08:1צ

 ,הָיָנֹורְמ ,תּוציִרֲע ,תוירְזְכַא 1ץנּפתתצ 5. עוטסנַארוט
 90010010981 88:468 (2/ ס-) 5. ןטרָאנריט

 ,תֹויַחַה ןֵג

 .-000ט3װ080100 4. תודָריִט

 רֶמֹוׁש 400ע-טססקסע (4/ ס- ,=) +. רעטוה"ריט
 ,הַּטַה

 ,רעמוה-רוט = רעטכעוו-רוט
 חַרֹמ ,-.?עס1ג010, ץפות8 (2/. תֹוחְריִט) החְריִט

 ,הָעיִגְי ,לֶמִע
 .ןָחְלֶׁש 8016 (עז |--) 5. שוט

 ,ןחלשח ךרע 90 806 186 18016 שוט םוצ ןטנורג --

 לא בשי 10 תםס ות 90 01תת0/ שוט םוצ ןווג --
 ,םחלה
 םס 18 שימ םֹוצ ןווג וצ ןעמעוו טימ ָאד זוא םע (46.) --

 ,אוה ראה שיא 2 ןס180281117

 40 רשס16 קנעב ףױא ןוא ןשומ ףיוא ןמעברַא (46.) --

 .וחכ לכב דבע ינפג 1010 246 2
 זממ80/ 20 8 002281- (2} םיאַּבִג --) . יאּבנװץשִוט
 .םיִדיִסֲחַה בֵרָל ןֶחֶּלָּשַה יאַּכַנ 416 1801 6

 .לֶבֹאָה תַעְּב הָּיִתְׁשִל ןִיַי 480016-טט186 . ןַײװ-שוט
 יִזְחַלְׁשִה תּפמ 18:016-0101מ (27. רעכיט .-) 4. ךוט|שוט

 ,הָּפֵמ
 68010-0109מ 610010146:ש ?  עשוערעמ-ךוטשוט

 (א?הָּפַמְל הָמקַר
 .ןעשטיט = ןעשיוט

 ,ןָחֶלִׁשִל םיִנְבָּל 98016-ן1מסמ . גַײצ-שִיט
 תַבַּת 48010-4286061 (28 רךע-) 4 לטסעקשוט

 ,ןֶחָלְּׂטַה
 ,הָדּועְסִב הָחיִׂש 98016-981/ (עז.| =-) 9. סעומש-שִוט
 םֵׁש םתנתמס 03 986 160966 מ (ע/. |-) 8 תיט

 ,מ תֹואָה
 ,ןְָליִא"אֶלְּת ע010080) 1108089 (עז |=) 9. ריוכט

 .ןְּדְחַּמ ססט81:6 (69.) !והֶּדְלֶח
 ,אָדְלִח ּלָׁש 09 ןט010085 66}. ןריוכט
 64ס90,* 2 ץעםשסע 8810 סמ 986 8600260/ 6. לט

 ,לַט תַּלָפְּת 683 03 08880ט0ע
 ,הָלֶמ לֶוַמ 1180, .81:168 (08/*,) } = {8צמ0 4 הָלָט

 ,שטַאמלָא מ == שטַאמולט

 .ןןעשטַאמלָא ט == ןעשטַאמולט

 "סד 806 תהות," 0068 24466 10 5 רֹטְמּוילַט
 / (מס ת0800668 13000610000248 (טזומש= 6
 ,ףֶרֹהַה יִמיִּב הרְׂשָע הָנֹמְׁש תַָפְתַל תֹופְמֹוּנַה תֹולָמ דש1006ע
 ןטק ץסעק 810811 רטמו-לט ַא וװ ןוולק (4606.) --

 ,(ב דאמ

 רעד (3 .אחזחסץוצ8ה 88זזית0884 טצעזעג רעביא ןצישֿפיל ייב (א

 ןענייז רטמו לט רעטרעוו יד סָאװ ןוֿפרעד ךיז טמענ קירדסיוא
 ,תויתוא עגיילק ןיא טקורדעג ךילטנייוועג }



 לרטְמּו-לַט

 801069מ100 טסניז 8תג8נ} (2/ רע -) לרטְמּוילַט

 ,דֹאְמ ןֶטֶק רָכָּד
 ,ןֹולְקִצ 98061129-088 (2/ םעקמ -) 4 קעמ ולט

 .הָליִבֲח טטמ016 ;תַחַּתְמַא
 | ,ןעולט = ןעוולט
 ,זא םּומיִּדַלֲהַמ טע06 (םז. |-) 8 סָילט

 יִלְּב רעֶּב 90 טטנמ דט108006 112106 0. 4 ןעולט

 .לֹהָּג 10 8עגסט1461 !תֶכָהְלַׁש

 .- טע2ס1-8מ80} (2/. םיִתיֵלַט) 5. תיִלֵט
 טפש 101 186 ץנפעסע- (ק. קעז -) 4 קַאז-תיִלַט

 ,תיִּלַמְל קֵׂש 8מפיס}
 זחהמו1809טנס1 0? ץעהעסע- (/ סע --) 8 קונתיִלַט

 ,תֹויְּלַמ הָׂשֹוע 8008

 ,תֹופְנַּכ-עּברַא = (עז. ם -) 8. ןֹטְק-תיִלַט
 8.|;-ט0168מ, ונמקטעס (2/. םיאֵמְט) 44/ אֹמָט

 .-- 4261682 זמהת

 ,- טמס168ת יטסזמפת (?. תֹואְמְס) 8, האָמְט
 ,הָאְמִמ טמ016800688,1נחמט1197 5. טַײקהאמט
 .ףוניִמ = ףונָט

 ,תפֹוניִמ = תֹפֹנְט
 !םַה םטפמ ! 486 סט

 1806 88 סזיםפנמסמ? 10 986 (2} |-) פ. םַט
 | .=-80ע011 01 486 186

 101012106 401101280104 0? גסטמפ 6//84 עט"
 ,(ב הֶבֵקָנ ןיִמ תֵאָרֹוהְל תֹומָׁשְל תֶפֶמֹונ הֶרָבָה

 תיֵּב ,ןֹורְמַאַּת 88080:6 (2. ס- !|--) 5 רעטַאעט
 יַעּוׁשְטַׁש {טמ ;קֶחְׂשִמ

 תֹולֹהְמ 081166 (2// ץינעט -) 9. ץנַאט|-רעטַאעט

 .םִיָנְחַּמַה
 ,קֶחֶׂשֵמ ץנּפצ, ס18108 (2/. רע -) 5. קוטש-רעטַאעט

 .הָּמִרְּד ,ןֹויָזַה
 קמֹוע 91001088מ 1. | = גָאלָאעט
 ,תּוהלֲאָה תַמְבֶח 686010 8. עיגָאלָאעט

 ;הָכָלֲה ,הֶרֹוּת טמססנש (ן. ס --) 5. עירָאעט
 ,יָנֹויִט 0601:601041 660/. שיטערָאעט

 ,םֹוי םֹוי סטסניק 689 0600 || :יִמֹוי 48117 06/. ךולגעט
 006 םפשנתפ 1166 (2?/ סם - ,.-) + רעסע-נעט

 לַע לֵבֹוא 008:4 סט 4878 ומ 80ט0181 08

 ,םיִבֹוצְק םיִמָיּב םירָא ןֵמְלְׁש
 ,רעסע-נעמ = (0006.) (עז. ס = ,--)5.רעסערֿפ-געט
 ,הָנּוּת ,ןֹוָי םסצעסירס} 886ת088 + עהעט

 .--101898486} סעצסנע (2/} |ן-) + תֹעָט
 .= 4601466 סעעסע +. רומנ-תועט
 סעזסע, זםנפ- 8, םו:ְדַה-תועט

 .ץצגמס
 8. טַײק --| :ּוהֵׂשֲעַמ לַע רַקֹוׁש .ץּורָה 106?80 660/. גיטעט

 .הָדיִקְׁש .תּוציִרֲח

 -דרד ,תּוהלֲאָה תַמְכָחְּב

 .ןֹויָע

 לד עס 01

 וא ָתִ- שואעמארא == (ב .8145 שיליופ (א
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 םֵכָח ,גֹולֹונְכִמ 660200108180 (4/. |=) 8. גָאלָאנכעט
 ,םיִׁשָרָח

 ,םיִׁשָרָח תַמָבָח ,הָּיִגֹולֹונְכֶמ 1601ג0108/ 8 עיגָאלָאנכעט
 ,הָיְגֹולּונְכִּמַה לֶׁש 9608001081081 00/. ׂשונָאלָאנכעט
 1600- ;תֹונָמֲאה יִּקְח ,תֶׁשֹרֲח 900גמ108 5. (ענקונכעט

 160ג- 045. ;הָכאָלְמ 1081 81:111/ דטסניזמ2מ8מומ

 ,(רמז ילכ לע הניגנבנ החִיִׂשֲעֲח ןֶֹוא 106
 ,תּונָּמֶא לָׁש ,יִתּוכאָלְמ ,יִנָכָמ 00מ01081 66}. שינכעט
 ==!םיִרָוְנִל רֹוָנ 00 סט6 40 ץ160008 ש. 6. ןרעכעט

 .ןע ברעט
 ,הָלֶנֲע 081 רט888סת (1. ס --) 5. עגילעט
 ,הָלְנֲע 0813, 1ג0116 (2/ ם -) 8. עצולעט
 ,ךיז ןעלבמָאב = ךִיז ןעדנעבעלעט
 ,הָמֵרנְלְמ 9016014 (ע ם --) 4. עמַארגעלעט
 .ףרָנָלְמ 901088ץמ (עז | -) 5. ףַארגעלעט
 9610 181, 9616- (27 סע --) +. קושטֿפַארגעלעט

 ,הָיָפְרְגָּלֶּמַה תָכאָלְמ הֶׂשֹוע עטס
 יְִי לַע ַעיִדֹה 90 1616818 98 ש 6. ןרוֿפַארנעלעט

 .ףֵרָגָלְּפַה
 .הָּיִפְרְנְלֶמ 10168פץװמגש +. עיֿפַארגעלעט
 .יִפְרְנְלְמ 90108ע8ץ1ס 44. שוֿפַארגעלעט
 ,הָמּולֲהַמ ט1סש, 2001 (4/ פ-) + עשטעמעלעט

 ,הָּכַמ
 ,תֶפָקְׁשִמ 9016800ע6 (2ז. ן=) 8. פָאקסעלעט
 רבלל הנוכמ) ןֹופָלְמ 9616/006 (21 ןע --) = ןָאֿפעלעט

 .(קוחרמ הדי לע
 400608026 וע (;/ ס-) 5. עקטסינָאֿפעלעט

 ,ןֹופָלָּמַה תַנֹוכְמִּב תֶלֲעֹוּפ 9616װ/מסמס סץטס1890ע
 יֵדְי לַע ַעידֹה 90 1616ץמסת6ס .  ןרינָאֿפעלעט

 ,ןֹופָלָּמַה
 ,תּורֵבְכִּב ְּךֹלֶה 90 914606 שש. 4. ןעפעלעט
 .אָכְניִּפ ,תיִרֲעַק ,תַחְלַצ 1806 (ןז ס - ,-) 5. רעלעט

 10 8גסרש טסנייק רעלעמ ןפיוא ץלַא ןזַײװסױרַא (66.) --
 | ,דאמ רורב הארה 0168ש!7

 הּנִמֲה תַחַּלַצ 110916 ץ896 (2/ ךע -) + לרעלעט
 ;הנבלה 446 תגססת למוה ןוֿפ לרעלעט סָאד (44.) --
 ,(א ירשפא-יא רבד 801069מ1מ9 1זממססם6
 00 87080 2 זיט- ךעלרעלעט ףיוא ןגָארטעצ (40.) --

 ,םיברב העומש ץפה עמסע 101461ש

 60 81806 ות 06- ךעלרעלעט ףיוא ןגוולעצ (46.) --

 ,וימרפל רבד ראב 11
 80ס9ס1) ם8מם6ע- (2/ ס= !=) 8. רעקעלרעלעט

 .אָכְניִּפ ְּךֵחַלְמ סמ
 86086 ;- םעסטם6 ;--448806 (1/. םימעַט) + םעַט

 ,הָנּובְּת ,לָכָׂש , = 0880

 וצ ךילנעממוא זיא סאוו ,סעפע ןבאה לו רענייא ןעוו (א
 ,"למיה ןוֿפ לרעלעט סאד ןבאה ליוו רע" :ןעמ טגאז ,ןעזאקאד
 טפא ןליוו רעדניק עגיילק סאוו ,ןופרעד ךיז טמענ לטרעוו סאד
 .הנבל יד ןבעג ייז לאז עמ
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 עצינמעט

 וש19ם0װ9 זמצתמס 0/ םַאֹר ַא ןָא ןוא םעֶט ַא ןָא --

 ,םעט לכ ילב 6880

 .אָלָּכ ,רַהֹמ תיֵּב עצופסת, ן8ו| (1/. ס -) +. עצינמעט
 ,לפא 626 60/. ענמעט

 .ִיְנֲעָה אָׂשֹונ ,אֵׂשֹונ םטס}606 (ק/. פ -) . עמעט
 .הָנְבֶה הֵׁשְק 6011 :הָהק ס1גם? 60} פמ ט

 ,םוטא חומ 8 6011/ 626 הומ רעפמעמ ַא --

 ,(רישב) תַעָה תַּדִמ פסנממס, 1ותג6 (008.) 5. ָאפמעט

 ,לֶכיֵה 9סנגק16 (4/  ןע -) 5. לפמעט
 .םֹחַה תַּדִמ 901ממס18?ט16 (2/ | --) 9 רוטַארעּפמעט

 יָנְמ טס;ממסזפצמסתפ (2/ |=-) 4 טנעמַארלפמעט
 ,הָנּוכְּת

 .(ליקנ רֹונָמ סםס+ (2/. ן=-) 4. רָאנעט
 90 6081 זמ 860026-8886 80048 . 58 ןעלדנעט

 ש. ?. ךַיז -|| !םיִנָׁשָי םיִרָבְדִּב רחָס 860 ?תוץעסזפ
 ."םִע ַעְׁשֲעַּתְׁשִה טס ןע18ש , 1116 טוזת

 868161 ֹות 800026- (// ס- .=) +. רעלדנעט
 ,םינָׁשִי םיִרָבְדְּב רַחֹוס ׁשיִא 1826 8

 טסנמפת 06818 ות (2/ ס8-) 8 עקרעלדנעט
 ,םיִנָׁשְי םיִרָבְדִּב תֶרֶחֹוט הָׁשֶא 8600004-1846 8

 80010} 8806240083 (2/ ס --) += עדנערעוו-עדנעט
 (א (ןהכלו תֶרָּׁשֲה דֶגֶּב 6861

 .הָיַנְמ ,הָפיִאְׁש ,הָּיְטִנ 16066מסש (2/.ס --). עיצנע-נעט
 .הִיְמִנ ֹול ׁשֵּיִׁש וגפטותע 8 10866מס9 60/. זעיצנעדנעט
 0181, ןקעס96ת8100 ;--ןץ168 (2/. תֹונעַט)  הנעט

 ,זָחְבֹוח , - םזםיטממסתס :העיִבְּת

 ; הָעְיְבְּת ,- ס18וזמ (עז, תֹונעַמּו-תונעט) 8. הנעַמּו-הנעט
 ַחּוּו 6086:סטסעֿמִ}/ 60206מ110מ, 2נטנע6

 ,הָחָבֹוה
 90 ס18ותמ, ץע60606 :ןעֶט {0ס ץ1686 ש 4 ןהנעט

 .ַעֹבִּת
 םָּתְכַה .ְּךֵלְכֹל 80 םזמסםנו 1106 ש. 4  ןעלטנעט

 ,ׁשֶמָׁשַמ
 סס 8018י0}, 00 80110816 ןעפ רעד טומ ןעלטנעט --

 ,עורג ןפואב בתכ

 .םיובנענַאט = םיובנענעט

 ,דֹקָר 90 48206 שש ?. ןעלצנעט
 ;לֹוחָמ דּוּמִל 48ת0ס2 (ע/ ס- ,.=) +. רעצנעט

 .דֵּקַרְמ
 ,תָלָלֹוחְמ 9010816 68206/ (ןז. ס -) + עקרעצנעט

 .תֶדַּרְמ
 ;רּוּכ 010401216, 18610ת8-009 (2/ |--) + טסעט

 ,תֹועָּבְטַמְל םּופְּד עטמסמססת

 ,תיִרָּב 90898106מ+ +. טנעמַאטסעט
 046 אסלא '1686801620 טנעמַאטסעט רעַײנ רעד --

 ,השדחה תירב

 א לייוו ןיהא--רעהא 1 8ע--06669 שיליופ ןופ רשפא א
 ,ןטניה ףיױא ןוא טנואֿפ ףייא ךיז טגיילראֿפ עדנערעוו-עדנעט
 ,תופנכ-עגרא ןא יו
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 ש'קרעט

 .רֶגנ לֶׁש ס8נץװסמ?9ס8'1 66. עקסרַאילסעט
 ,רֶננ ספ:קסמ?סע (עז. ס --) 5. רעילסעט
 ,תֹורָנַנ ספטסמפעש 4. ײרעילכעט

 .ַעֵצְקַה 90 םסיש 80 ט816 שש. 6. ןעפעט

 .דְּבְרַמ ,ריִבָּב 18ע/ס8סצ (עז. | -) 9. ךיפעט

 ,רָּדַק ,ׂשֶרָח רֵצֹוי ץס906/ (עז םס -) 9. רעפעט

 ;ׂשֶרָה רֵצֹו תֶכאָלְמ עס99סע'8 11806 4. יורעפעט

 .שֶרֶח רֵצֹוי תיֵּב עס19ס1

 ;ןֶטֶמ םַמ 8181 ז;פצ (2/ ךעל -) 8 עליעצעט

 ,הָּיִּתְחַּת 881

 קס1ע6:0110, :;םּוקְלִי .קיִּת 8890061 (;ז. ס -) 5 עקעט

 ,תֹורָיְנְל קיִּת ןס8סי--6

 קֶחֶׂשִמ ןִמ 8 םפצמס 29 098908 5 לטרעמ-לטרעט

 ,םיִפֹלִקַּב

 לֶבָה ,הָּיִרֹוטיִריִמ 9סעע19סעש (עז ס -) 8. עירָאטירעט

 יהָמְדָא
 מג ןָפֹואְּב הֹׂשֲע 00 טטת816, סס1סג שש 6. ןעכרעט

 ,ןֹורְׁשְכ יִלְּב הֹׂשֲע
 ,םֹחְרַמ ?םסעצמסתמס9ס/ (2/ פ --) 8 רעטעמַאמרעט

 ,הָנָבְל הָלֶמְנ טסע1מ16 (2/ | --) 8 טימרעט
 ,הָלִמ ?ס1עמ :ַעּובְמ ןֶמֶז ?סעעג (0? ןע -) 8 ןימרעט

 ,יּוַּּב

 הֶּפֶצִרָה ׁשֶרָה 800ע-640281 (4/ ס-) פ עצימרעט

 ,(תיבה עקרקל ץע חול)
 (2+ ס=) 8. ענרעט

 ,ןֹויִס
 ,ןוליק לֶׁש ,ץֹוק לֶׁש 04 8106 66. ןענרעט

 ,ןעקײלערט -- ןעקַײלערעט
 .םיִלּותֲה ,גַעל מסס1:סניץ, 1ת111ס17 5 סערעט

 00 14826 {טמ 01 8 ןצעמוא ןוֿפ םערעט ןכַאמ --

 ,שיאל געל םסנפסמ
 ,הֶּנִהְו הָּנִה ךׁשמ ,טֹרְמ ס ץט1| ש 6 ןעפערעט

 ,רעֶר 90 8886, ?עסנג016 ש. 6 ןעשטשעפערעט

 .ןֶלְבַט ןס801600 66 עווולעּפרעט

 .ןיטנעפרַאט = ןיטעפרעט

 ;לֹבָפ 90 80461) 208 סת4ט16 שש 4. !ןעפרעט

 .-ָל תּונָלְבַסְּב םָחֵיְתִה ,לֹבָס 0 6

 ,(רבאנ הָׁשַקְתַה 0 םעסיט 8114 ש. 2 ?ןעפרעט

 +. טַײק --|| :ץיִמָה ,רַמ 8גפיק) םסט2 606/ עקפרעט
 .ץיִמָח םַעַמ ,תּוריִרְמ 8מ8גיטמס88, 808

 .רֶנּוּת ,יִקָרּוּת עט (ע2 |-) 5. קרעט

 ,זוקרוט = זיקרעט
 ,הָיְקְרּוּת ?טנאס} ?תקז-. ַײקרעט

 הֶׁשֶא 1טע4188 רטסזמגת (2// ס--) . עיניקרעט

 ,תיִקְריּת
 .יִקָרּוּת ?טצאואמ 40)}. שיקרעט

 טע,18ג 28?ג, 896810-0860 רָאב עשיקרעט --

 ,חעוה ץחרמ ,יקרוּת ץחרמ
 ,הרוד ,םרית תגפנש) 114612ת 0018 ץוווו עשוקרעמ --

 ץוק 8106) 8106 -1?תסנוית



 ביוש-לקרעט

 זס ץ187 8 ץס/- שוקרעט ףיוא ןצעמוא ןָאטּפָא (40.) --

 .שיאל תוצירח לש השעמ השע 8סת 2 ?ע1 8
 .(הנוי) רֹוּת 9069416:4096 (עז ן-) 8 ביוט-לקרעט
 ,עֿפ ,יוֿפ ,ופ = וֿפט

 וט1468 0? 986 ץפ}זמ 01 186 (ע/. םיִחָּפִט) ? חֹפֶט
 . = 1ג81101 (6'00605100)

 .=- 80000649 108000/ 8. לפֶט
 ֶׂשָי קֶלַח 014 ק8:0 01 2 ?סשמ פ. םֹקָמילפִט

 | ,ריִע לָׁש
 ,דֹמֲעַל םּוסְל האיִרְק םס!} וטמס8! 40 וררפט ,ורפט
 ,שּפיִמ = ׂשַּמִט

 ,השְּפיִט = הׁשָּפִט

 ,תושָּפיִמ = תֹוׁשָּפְט

 ,"תושְּפיִמ = הַפד תוׁשּפְט

 ןטס8ט4'61 טטסזג8מסמ (2/. ס -) 8. עינלושטַאקט

 ,הָגיִרֲאָה תיֵּב
 ,םיִנָרֹוא לָׁש דשספשס8'1 66). עקצאקט

 1820 -108606 11תסמ - 01098 טנוװַײל עקצַאקט --
 ,םיריב יושע דב ןימ

 ,(םירצונה לשנ ׁשּולִׁש ?ע1םנפְל 8. עציאָארט
 .הָאיִׂשְנ ס8צצץומש (2/ |-) . גָארט

 {0ס 860 100 2 110 01 זטת- גָארט ַא ןצעמוא ןָאט --

 ,ץורל תימואתפ תושנרתה שיאל היה 8

 תאֵׂשְל הֶּמִמ 116661, 80966011 (עז | -) = טעבגָארט

 ,םִיַלֹוח ּהָּב

 ,הָיָּדְנרְמִּב קָחַׂשְמ 9,906418ת (2// -) = רעקוגַארט
 .ביִצֲעַמ 11801081 60/. שיגַארט
 :אֹׂשָנ טס סםצניק, 0681 ({. ץ. ןגָארטעג) ט. 6. 'ןגָארט

 00 ם00006 !(דנכ) יֵּב ׁשֵּמַּתְׁשִה ,אֹׂשָנ 00 ךרטס8ע
 ;(חויְ) םִנְכַה 90 סנֹותַש ומ, 1010 ;(ירפ) אֹׂשָנ

 0 06 ץניסע- וקיִּמְסַה 60 26 80186160/ 6

 00 06 ש. 1. ךי--| :הֹרָה םבמֹפי 06 דח19מ 4
 00 801 ;(דנכנ אֹׂשָּנַה 80 ועסם/ :אָׂשְּנִה 06

 ,טֶלּמִה .ַהֹרָּב 04 6608
 ,(גידעגָארט == חָרָה עצספמהתפ 00/). *ןגָארט

 ושס608 16 ןגָארט טונ ןעמ טרעוו ןגָאז ןוֿפ (270.) --
 ,םירבדב תושממ ןיא 04 זגס

 ,גודענָארט == גודנגָארט

 8. טַײק -- ||  תֶרֶּבֲעֶמ ,הָרָה ענספתּפמ?פ 06). גידעגָארט
 ,רּוּבִע ,ןֹויְרַה עעספ48מסצ}

 ,הָּיְדְנַרְמ 9:88649 (2/. פ -) 8. עירעגַארט
 ,הָלָּבַה ,הָרֹוּפַמ 9ע86וזװ04 (ע? סם -) 8. עיצודַארט
 ,דַעַצ 8060 !ְךֶרֶדֵמ 4:6841808 (2// -) 8. טָארט

 ,הָכָרְדִמ 8166-0818 (2/ | -) 8. רַאוטָארט

 ,הָאָחְמַה 0181, 6088 (2/. ם--) 8. עטַארט

 8 !ספזג 01 6100 201868 (0/ ס-) 8. עקיָארט

 ססנמקפתי 05  !דַחַי םיִמּותְר םיִמּומ הָׁשֹלְׁש 200
 ,הָׁשלְׁש לָׁש הָרָבֲח 6

 ,ׁשֲעַר לוק סנ80/ !/ 0188 406. ךַארס

 ,הָבָׁשֲהַמ ?םומאומֲפ 8. טכַארט

 - ףַארט -- 248 --

 ,תעדה לע הלעה ,בשח 90 ?מומ טכַארט ַא ןָאט --
 .הֵּמַּד ,בֹׁשָה 90 ?תותצ 2 2 ןטכַארט

 ׁשלָׁש לעַּב 01 ?םץסס 8601168 06/. ענׂשזַאטע-ךָארט
 ,(א תֹוטֹויִד

 .שֵעַר לֹוק ןתָנ 90 01801: 0888 ש 4 ןעקכַארט
 ,(ב הָציִצ 488861 (עז. | =) 8  (ד/לָארט
 ,(דולָארטמ == טלָארט

 ,לּומָלְט ,ַעּונֲעָנ םםּפומפ 1010: {. סַאמָארס
 ,לֵמְלַט .ַעֵנֲה טס 81081:6, 1019 6 6 ןעסַאמָארט
 ,עבורמ = עבמָארט

 ןעבורט = ןעבמָארט
 לֶׁש לֶוְרַּב תַּלְמְמ סעפזמשּפ} (2/. פ -) 8. ןוװמַארט

 : ,תיִלְָּכ הֶבָּכְרִמ ,ריִע
 .ַחֵצְנְמַה ףֶלֶּקַה ?טמגק (2ז. |-) 8. ףמָארט
 ,טוומורט = טָיופמָארש

 ,םיִנָּד ןָמָׁש ,ןְרְמִע טע91מ-ס11, ם!טמ06/ . ןַארט

 ,תּוכּלַּמַה אֵּסִּכ סגנעסמס (ע} ןע -) 8 ןָארט
 תֶׁשֲחֹוּב ףֵּכ 1816 (2/ ןע -) =. לֿפעל-רישזנַארט

 ,(ג הָׁשָחַּב
 ,טּוטְרמְפ ,הֶבָחְֶס עַּפֶש (ץז. ם -) 9. עטנַארט
 תֵרְכֲעַה ,הָרָבֲעַה ט:םמפעסע (2ז. | -) 8. טרָאפסנַארט

 ,הָרֹוחְס

 רֵבֲעַה ,רֵכֲעַה 60 ?8080020 2 6. ןריטרָאפסנַארט
 ,הָרֹוחְס

 (יפתמץעסעפסע (1/ ס= !=) 5. רערוטרָאפטנַארט
 ,הָרֹוחס ריִבֵעַמ ,ריִבֲעַמ

 (עפתמקס1:684104 (2/. | -) 8. רָאטנָאק-טרָאפסנַארט
 ,הָרֹוהְס תַרְבִעַ קֶסֵע 6

 ,לוקלק ססעצטץפ1סמ , 084 810611 (0/ 0606) 5. ץ'נַארט

 108602688, 800061801100 :(םיקשמ לשנ ׁשאְּב ,הָתְחֶׁשַה

 .םיָעְוֲע ַחּור ,ןֹועָגִׁש
 ט1144, 014406-211464 (2/. | --) 5. טַארַאפצנַארט

 ,(ןולחה) ןֹוליִו
 ,טרָאּפסנַארט = טרָאפצנַארט

 .ענושמשָארט = עניטסָארט

 לֹוק סע8018 01888 (2/ סע -) + קסַארט

 ,הָאָּכַה 1100
 60 ןוטס ותם 111 קסַארט ןטומ ןרוֿפ ךיז (44.) --

 ,תראפתב גהנחה 8996

 .ןעקכַארפ == ןעקסַארט

 ַה םוע) ס82206 (קז. | -) 8. !ףַארט
 ,הָרָבֲח 8צ118016 (2/ | --} = ?ףַארט

 ,תויתואל ארק 90 80ס1} ןענעוול ףַארט בלַאד --

 ,תורבהל ארק 10 8971180186 ןענעװל ףַארט ץנַאג --

 שער

 ,ּהָחָלְצַה

 שיטייד == (ב ."לעגנוי עשידיסח םאדוו ןיא ןיקצעניל ייב (א

 טכַאמעגכַאנ שיצראה-מע זיא לֿפעל- רישזנַארט 'נ .1

 העסעמ-רישנַארט טיאוו ןשיזײצנַארֿפ -שטייד םעד ךאנ

 ןוֿפ זיא רישנארט שיט םייב םיקלח ןדיינש םוצ רעסעמ ַא

 ,ןדייגש ,1:880007 שיזייצנארֿפ

 ןס*



 .זפָארט

 ,ןפָארמ = !פָארט
 ,םַעֵמ 8000 ּ!הָניִגְנ 08011118610מ (2/. --) 8. ?פָארט

 ,לֶכָס םוצממ!ספסמ . ?פָארש
 ,המוש ,שפט 1001 ּפָארט רעשורַאנ --

 תפוקת גוח) ְךֹוּפִהַה לנע ?עסץ1ס (2/. | =) 8. קיֿפָארט

 ,(שמשה
 ְךּוּפִהַה לֹונֲעְל רֶׁשֲא פשסץ1081 60/. שִיפָארט

 תונידמה סעסק1081 000019168 רעדנעל עשופָארט --

 ,םהה רוזאב רשא
 .הָּפִמ 6עסמ (21/ ס - !-)  ןפָארט

 "ןתס םגפוסע 6עסץ," ןפָארפט רערעטוב רעד --

 ,ףרש ןיי טצ80ש
 ,ןֿפָארט-תושלח ,ז ,טנּפָארמ ענודרופב"מוי --

 ,םּוטְרַמְמ ,הָבָחְס 188 (עז. ס -) 5 עקפַארט

 ,תֶרֹמְנ 8810-0186 9. ק/. סענִיצָארט

 ,וָּבְוַּב ,אֵצֹוד 0 8מסמס ש 6. ןעצַארט

 ֵרָּד .הָלּולְס דָרָד םושמשבַק (2/. |-) 5. טקַארט
 .ְךֶלֶּמַה

 ,תיִרְּב ,הָנָמֲא 9687 (עז | -) 5. טַאטקַארט

 .לָכֹא תיֵּב :0898וג1209 (עז. | -) 8. רוטקַארט

 10 000011860 ֹויְּב דֵּבַּכ ס 6108 ט. 0 ןרוטקַארט

 ,"םע ןֶּתַמּו אָּׂשַמְב אֹוּב

 1:08981:800-466ק סע (ע7. סע -) 8. קישטשריטקַארט

 ,לֶכֹא תיֵּב לַעַּב
 .הָנָק תֶנֲעְׁשִמ ס8ס ?הָנָה 066 . שטשָארט
 ,שטשָארמ = ענישטשַארט

 .הָנָה לָׁש 01 066 06/. !ןעשטשָארט
 ןעשטשערט = ?ןעשטשָארט

 ,תודָריִט = תודרט
 .רָצְצַהְמ טשטנמקס0ס+ (/. סע --) 9 שטַאבורט
 ,הָרְצֹוצֲה טשטנמקס+ (2/. ס -) 9 עבורט
 ,הָרְצֹוצֲחַּב רֵצְצַה 00 ם1סױש 986 ?ניטזמקסל ע. 4. ןעבורט
 רֹונְצ וא בּוּבַא 8111 ץֹוקס (2/ ס--) 8 עקבורט

 ןֶּפִה
 8 טטא} פ.ןוקּוסֶע 00001160} םטפצ 00{ רֹורָט

 ,קּוסָע םֶדָא טסניפסת
 ,לֶמָע ,הָדֹובֲע 1800, 4011 8 דורט
 זמסנמססע 09 986 18 009 (2/ םע -) . קיוװָאדורט

 ..םיִלֲעוּפַה תָּנַלְּפִמְל רֵבָה ךנפגיטיק (,/סני1601:/ 4 .110:8810)

 וטס81- !הָׁשָק ,דֵבָּכ םתע8) 0016019 46/. ענרורט

 ,הָאְלַמ 806
 ,לֹוְּׁשֶא טטמסמ 0? םזפקס8 ({. | -) 5. ביורט
 ,םולָה = (עז. ןע -) 5. םיורט
 .הָמָחָנ סס8018110מ (ע/7. | -) 5. טסיורט
 900 צסת- ש. ?. ךיז -||:ןֵמֲאַה טס ?עט89 ש. 6. ןעיורט

 ,ֹוּבִל בֹרֶע שט6
 עמסטו- !בָצֵע ,ןֹיגְי םסנייסטס, םיז161 ( טז. | -) 8.רעיורט

 .לֶבָא 1
 5. טַײק --|| ;הָנונ ,בַצָע 886, זמסטנימ?ט) 46/. גירעיױרט

 ,ןֹוגָי ,בָצֲע 820088, ;;4

 רעשטיבַיַירט -- 444 ---

 הָניִנְנ 1ט06181 תמהעסמ (2/ | -)  שרַאמ-רעיורט

 ,תָּמֵה תַיוְלַל
 .לֵּבַאְתִה ,בַצֵעְתַה 0 םנ1סטס} זמסטנמ 6. 4 ןרעיורט

 ,מצק גנרעיורט = טַײקרעױרט
 .עקיָא ר ט -- עקיורט

 יענורט = עבמורט
 ,רֶפֹוׁש ,הָרְצֹוצֲח ?שטנממס+ (7. | -) 9. טיימורט

 ,םונמורט = רעטוומורט
 עֹקָּת 60 8סטמ6 426 !?נטזממס6 ש 4. ןרעטיומורט

 ,רָפֹוּׁשַּב
 .ענורמ = ענמורט
 ,ףמָארמ = ףמורט
 תמפ ןֹורָא 6011 (2/. ס --) 8. ענורט
 ,ףמָארמ = ףנורט

 .הָאיִמְנ יהָּיִתְׁש 101 6188 (1/. -) 5. קנורט
 אמַנ וא התש 00 1886 2 6189 קנורט ַא ןָאמ --

 ,תחא םעפ
 םוכ התש 0?4 1886 8 6111 ןֿפנַארב קנורט ַא ןָאט --

 ,ףרש ןיי
 .ןְדְחַּפ ססיט81:4 (עז. סע - !| -) 9. םורט
 .הָמְדָא ירְנְרִנ םסעּפטסטסנצצ (ע/. ס -) 5. עװַאקסורט
 ,תַמ תַיְּנ ססעץװ86 (עז. סע - { -) פ. פורט
 ןיִמ סע01006 ( ?09/עיסס) (21 ם -) . עילֿפורט

 ,הָיָרְטִּפ
 לש הָקָהַל ?שססץ;, ססזמעּפמִ} (4/ ס--) 5 עפורט

 | ,(םיקחשמ
 8. טַײק --ן| :יֵרֹופ יִּתְלִּב ןטּפעצסת :ׁשֵבָי 6: 60/. ןקורט

 ,תּוׁשָבי ,ׁשֶבֹי 478
 00 00146 03? רט1סג 2 ןקורט ןדַײנשּפָא (22,) --
 יער ןינעמ םולשב אצי זחמס16 803

 .ריִע לָׁש הָנְנִמ עַבֹר 8!גזמ (ע/. ס .-) 8. עבָאשטשורט

 ,ההְךיִמ = החרָט

 ,דַרְּטַה .חֵרְמַה 60 9008016, 101686 ש 6. ןענעהְרַט

 ַעֵרְּפַה
 ?עסט01680106 ץסע8סת, 1םס- (ע?. ס -) פ. רענעחרט

 יַיִרְפִמ ,דיִרְטִמ ,חיִרְּטַמ 1806
 ,ןֹוחָצִנ ?::טנמממ (2/. | -) 5. ףנואָירט
 ,ןֹוחְצָנְּב ַחֹמָׂש יַחְצַנ סס ?ע!טזמממ ש. 4. ןרִיֿפמואירט

 .רעטַאעט = רעטַאורט

 ,רּוכָע זמט404צ 60). !בירט
 ןועשב) םיִּנַפֹואָה ַעיִנֵמ ןְפֹוא ץומוסמ (2/. | -)  ?בֵיֹרט
 ,הָמָּב ט;1טטמס (27 פ -) פ ענובירט
 4006- !הָעיִסְּפ ,דַעַצ 8069, ק806 (2/ --) 8 טַירט

 .בָקֵע ,לֶגֶרֶה טָׁשֹר עניו
 ,טפַאש - ,טרטעג = טַײה .-- ,ַײרט

 סחס טטגס עסזמסטס8 186 (2/. סע .-) = שטַאבַיורט

 10:010064 180 8240 צלס1מצ געסזג 1608261י

 .רֵּקנְמ תגס8?) 2 סס61
 .םִיָּמַה יֵנְּפ לַע םיִפָּצַה חֹרָק יַׁשּוג 4ע1:6 106  זַײא-בַײרט

 ,טטָאבוורט = רעשטיבוורט



 לבַײרט

 ט8ץקסע-0980, ץהװסע-טט00 (ץ? ךע --) 8 לבַײרט
 ,(הטרַניסל) ר, נ לש בוא (0/ 0 6016'04000)

 וס וׁשֵרָנ סס 6119 ({. ץ. ןהייסעג) ש 6 ןבַײרט
 00 81111, :יִּב קֹסֲע .הֹיְכ 0 סע סת !ץֵאָה 6
 .קָכז 1

 קסע 40 ס8:ש סם 00810088 טֿפעשע ןבַײרט --
 | ,רחממב
 00 8:/108 ?טמ םעוָאטַאק ןבַײרט ,םַאפש ןבצרט --

 ,חרבתה ,חדב

 ,ףרש ןיי קקז 90 84111 1820 ןֿפנַארב ןבַײרט --

 00 1106 8 ץסעפסת תענושמ וצ ןצעמוא ןבײרט --
 ,ןועגש ידיל שיא אבה 041

 ,(אשמ תואשונ תומהכ) גַהַנְמ 10?6ס/ 8. רעבַײרט

 10 זסזמסטס 486 101010004 1989 ש 6. ןרעביורט
 200 טס1מ8 1ע0נג 160886/ 10080/ עט 6
 ,(אהַּכַה 9ס 0086, םנט/ס (8/,) ורָּקַנ

 ץיִּפֲה נמסטומש-פענומפ (עז |-) 8  רעדעֿפ-בַורט
 אןועשבנ ַעיִנֵּמַה = |

 60080- !םּוחָנ סס13101 18 (/. ןע --) 8. גנוטסוורט
 ,הָמָחָנ 18010

 ,םָחֵנ 60 60103019, 0008016 ש. 4. ןססיירט
 ,םָחַנְמ ססנמ10116/ (;/. ס- י=) 5. רעטסיורט
 ט. ז. יז -|| :ׁשֵּכְׁשַּכ .ַעֵנֲעַנ 90 81181:0 0. 6. ןעלסוורט
 ,דעֶר סס םומוטסע :ַעֵנֲעַנְהַה ,עּונ 00 6

 .ףיַרְט = ףיורט
 ,הָנּומֲא 181119012088, 1146ו/7 5. טֿפַאשַײרט
 ,םיספא חיי םע 12 ןֹויְלָרְמ סע111104 (2/. ןע -) 8 ןָאילורט

 ,(םיספא ב"י םע 1 הקירימאבו
 ,טעלַאומ = טעילירט
 -םיִרְמי רַּמַנ 40 םֹומֲה .נוצג ?עונמ" ש. . ןעקמירט

 ,'םיִרְמ

 ,הָבּוצֲח סנ:טס6 (2. ם .-) 5. עקשזָאניוט
 ,עקשוָאנורטמ == עקשינירט
 1 ,טלעג-קנורמ = לַאקעורט
 ,םֹוּכ 8016 (עז. רעועלג -} 8. זָאלגץקנורט
 ,ףָסָּכ תַנְּתַמ 0ע11:-תנסמסצ 1ו0 8. טלעג-קנירט
 ;חֹהָש 60 6116 (/. ק. ןעקנורטעג) 6 6 ןעקנַירט

 ,עֵבָּמִה טס 6ע0ל0מ 6. ?. 17 - ||
 ,הָהֹוש 8ע1מסע (21 ס- י=) 5 רעקנורט
 ןענסערט = ןענסורט

 ,הָמָדָא יִרָנְרִנ םסעּפישטסעעצ (10 ס-) 5 עקוװַאקטירט
 ןממקניסקס! 8000901228 0 66). ע - ירע - .ףיִרְט

 ;ןיִּדַה יִּפ לַע הָליִכָאַל יּואְר ֹוניֵאְׁש 980 6108: }808
 . ,קחָה דגָנ אּוהָׁש 6
 10080 רטמנסמ 18 1זממעסקסע 10 שװלֿפ עפירט --

 שיסוד !רוקמ ןשיוואלס א ןוֿפ סיוהענ זיא ןורעבייוט (א

 ;ןנינײר ,10066מעע שיסורניילק !ןפוצ ןעיצ 6008
 ,דלאוו א (ןקאהסיוא) ןגיניירפא 1126016 שיליופ

 ןענעקורט -- 2485 ===

 הליכאל יואר וניאש רשב 1006 800010ומ8 90 ן8ש
 ,ןידח יִּפ לע

 םת 1116810110806 20810088 רחטמ רעפירט ַא --
 ,קוחה דננ אוחש רחממ
 האבוחש הרוחפ 60211808826 800608 הרוחס עפירט --
 ,םכמה תחרבהב
 8 870000- :ללװ 2 810900ת ולַאה רעפירט ַא --
 ,ןקקָל ,םיקתממ בהוא 9000860 ץסעפסמ

 ,םקַאוֿפנרט = ףירט

 .ףֶמָנ זגעניעמ 5. ץירווועג-ףירט

 1004 101014660 םטצ זמס (11 תֹופיֵרְס) . הֹפיִרְט
 8סנמס?1תי ;ןיִּדַה יִּפ לַע רּוסָא לֶכֲאֵמ 0100 188
 | ,רּוסָא רֶבָּד 0ע014460
 לבא עס 045 10/010064 1000 תופירט ןסע --
 ,םירוסא םילכאמ

 ט1010סט8 ;רּומָא 1010010404 060/. עֹנ - ירעגןהפיֵרט
 ,(תודָמֹה) תֵחְׁשֶמ ,עֶר

 טס88015 1תגץעסקסע 10 086 םילכ ענהפירמ --
 ,םירומא םילכ
 ןווב רענהפירט --
 ,תודמה
 סמס רחמס 6898 101010460 ולַאה רענהפירמ --
 8 800006- וללװ 2 םןטסססת !:תופרמ לכוא 0
 ,םיקתממ בהוא 9006866 ק6:808
 החלצה 4210866 4006 1064 לומ רענהפירט --
 ,(ער םדא תחלצה לע רמאנ) הלודג

 ,לוטָּפ-ףיַרְט = לֹוטָּפ-הפיִרְט
 ,םָתֹוח רֶמֹח 808119-3ע8צ . סקַאװֿפירט
 ןֹוקיִטֵרְק-ןֶבֶא ןיִמ טעוקס11/ 20006480026 8. לפורט

 ,(תכתמ וב טרמל קבא ונממ םישועש)
 קָּב לָׁש ףיִמָנ םעסק 09 808 (2ז ךע --) . לֿפורט

 ,(קרמב םושל)

 .(א?חרק--ןש 101016 ? (עז. ס =) 8. עקלֿפוהט
 ,ףַמְפַמ ,ףֹפָנ סס 8נוק, םעסק ש. 8 ןֿפ!רט
 סתס רטוגס 6808 1006 301- (עז. סע -) . קאינפירט

 ,תֹומָרְמ לָכֹוא 01466מ סצ }פיס
 {ס ץט11 סט} ץנטס8 סט9 (0ע0868) 0 6. ןעפורש

 60 20000016 6. 74 ךוז -|| :(םיטוח) םֹרָמ ,רֵּקִע
 ,(דגב) הֶּלַּב סע 6

 ,רֶׂשָּב בֹוז םסתסננגס8 (0066) (21. ס-) . רעפורט
 רֵמַס 10:018868 2008 (עז ם -) 4. לֹוסָּפ-היִרְׂט

 | ,רּוסָא
 ,(רמצ גיחא ןימ) ֹוקיֵרְמ 11:1009 8. ָאקורט

 זש וׁשָבֹי ,בָרֹה 6עץמס58 (2/ |ן=) 5 שינעקירט
 .הָׁשֶּבִי 8264

 ם ז. ךיז -|  :ׁשֵָּע :שֵבָי 00 67 ש. 6. ח ןענעקורט
 ,ׁשֵּבַיְתִה 900 סעש, 0600186 םנצ

 תהשמ שיא ט101008 ן0180ת

 -סיוא םיאעליבוי ,"תומהבה רפסי ןיא ןשטיוואמארבא ייב (א
 ,30 טייז ,עבאנ |



 ךובערט

 ,םִיִעֵמ ,םיַבָרֲה סנעס0 םטס8 (עז סע -) פ. ךובערט

 ;לֹאְׁש ,ׁשֹרָּד טס 4סנ8מ0, 104ט1/6 +. 4. ןעוועבערט
 יעבָּת ,אֹרָק 00 פטצממגזמסמ

 אָׂשֹנ ס811169, עסנוססע (עז/ ס- !=) + רעגערט

 לֶּבַמ ,לָבֵמ
 0189ט1:08206 (2/ ס-) 4. עגָאװערט

 ,הָמּוהְמ ,הֶּלֶמֶה ,הָדָרָח
 ףתב ףמות 90 2689 1מס 8)8:יזמ ענָאװערט ןפַאלק --
 { ,ררועל

 ,דַעַצ 8060 !הָסיִמְר 9680148 5 טערט
 .רעצ 90 8660 !םמר 00 1168 טערט ַא ןָאט --

 ,םיִמּומ לֶׁש םִיַחָר 9686ת001 (2/ ן-) 4 לימטערט

 ;םּוּב ,םֹמָר .ְךֹרָּד 0 1686, ?1ע8נזמץק16 6. 4. 4 ןסערט
 ,דֹעצ 00 1:680, 8660

 ,(הרמזב) לּוטָּלַס 9141) ףספטסע (20 |-) לערט

 ע18-0611166 ץסעפסג (2/. רעכַײב --) +. ךיוב|לערט
 ,הָלֹודְג ןֶטֶּב לַעַּב

 40 816 !;(הרמזב) לֶסֶלֵמ 90 9911 2 4 ןעקַײלערט

 ,רָּמַו

 ,(חרמוב) לֵסְּלַכ 0 4111 ףטהטס/ ש 8 ןלערט
 ,הָכָלְׁשַה גטע1, ?גגיסיש (ז. סע --) 5. ץ'עלערט
 ,ךיובלערט = עבמערט ,ךובמערט
 00 עגמ ש.ז ךז -| :עֹרָקה 90 גזוק ש 6. ןענערט

 .עֵרָקְתִה
 ךז -| :הָקְׁשַה 60 םוטס 10 6186 שש. 6. ןעקנערט

 ,עַבְּטִה 00 6/סטמ 0. 7
 תמקִר .הָמָקִר 1406, 004!881 (2/ |-) 5. טסערט

 .ףֶסָכ ֹוא בֶהְו
 יעִּקַפְתִה :ץצֹוּפְתִה סס טט189 = 4 ןענסערט
 יַעּונֲעְנ 8821000) 8828/6 5. עסערט

 יַעְנֲעַנ 10 84286 עסערט ַא ןבעג --

 יַעְזֲעַוְמ .עָנֲעַנְמ 8890008. ן01048 06)/ גירעסערט

 .לָמְלַשְמ
 .הָדיֵעְרָה יִלֲח 100610110609 1000 5 עציוועסערט
 .הָנָרְדִמ .ׁשֶבָּכ 8060, 8081 (ע/. --) 6. פערט

 ,(םיפלקכנ בָלֶצַה ס!1טמ 5 ףערט
 .ןֶטִק ׁשֵבָּכ 119016 8וסע (2/ ךע -) 9. !לפערט
 .הָּנַטק הָּפִמ 110616 ףנסע (עז.ךע -) : לפערט

 00 8088 ּוהְרָּטַּמֲה לֶא ַעלֶה 900 206 2 6 ןֿפערט
 והֵרָּקִה ,הֹרָה 900 םהעמסת, 688206 ;(הדיח) אֹצָמ
 00 00146 10 ש. = ךיז -|| ַחֵלְצַה 90 866
 ,ׁשֶנָּפִה 00 0666 ש. 266 | ֹוהְרָּקִה 8

 0060ט1:162ת06} םהבמץסתמומפ (ק/. | -) פ. שינעֿפערט

 ,הָרְקִמ
 8. רעֿפערט

061161 - 1016 

 ,לֶרֹוג ,םֶרָּפ
 ,הָעְמִּד 081 (עז. | -) 9 רערט
 יַעֹמְּר סס טט8?ס+ 0. .. ןרערט

2180, 

 ;הָדיֵח אֵָצֹמ 800880/ (2// 6 -- !-=)
 1126 :ׁשאֹרֵמ דיִנַמ 6101מ6ע

 קַאשט -- 246 --

 סס 01 218 סצ08 18 נױא ןַא םוא טרערט סע --
 ,תעמוד ויניעמ תחא וט861149

 ,ץּוּפָנ סז8סע (2ז סע -) + שטשערט

 ,לֹוקְּב ַעֵקָּבִה :ץֵצֹוּפְתִה סס 01:808 שת. ןעשטשערט

 .ףיִרְפ = ףֶרֶט
 ,הפיֵרְט = הֹפָרְט

 ,לוטָּפ-ףיֵרְט = לוסָּפ - הַפְרְט
 ,רענהפיִרְט = רענהפִרש
 ,חָפֵרְט ,-4006 101010062 סד }יש . תֹופֹרַט
 1886 800 ןגסגטש 8806 (2/. ס -) + עטעבָאשט

 ,דֵבָכְו לֹודָג ַעַנ

 .םיִלָחָנ רֹוטיִק 68810081 {טנמס (2/ |--) 8. רַאשט
 ןעד ַאשמ = ןעזדַאשט

 ,םיִלָהְג רֹוטיִק אָלָמ ?טממסט8) {טזמש 60)  ענדַאשט

 .ןוגושט = ןואוַאשט
 ףענוגושמ = ןרענואווַאשט

 ;הָיְפּונַּכ ,רָבֲח ססצממעפמצ 0826 (2/. ס =) 5 עטַאשט

 ,רֶדֵע 1068

 .-ל בֹרֶא 90 }טיפ 101 ש 6. ןעװעטַאשט
 ,םיִרָדֲע םיִרְרֵע {ג 806488 406. וַײװסעטַאשט
 ,עקצַאצ = עקשטַאשט

 ,חָפֶהַׁש ססתפטצמקז+1גסת 5. עקטָאכַאשט
 ,תָפָהַׁש הָלֹוח 60תפטנמקס1ט6 8. קינשטָאטָאכַאשט
 ,םֹוׁשְב הֵּכַה .הֵקְלַה 90 שמֹוק, 1882 ש 4. ןעשטכַאשט
 .ׁשחָּכ ףֹסֶע סס ק1נגס סיטפ} ש. .. ןענכַאשט
 8808 615868 000466 (ןע |=) . טנלָאשט

 4טנומש 111087 תותשתפ ות 4 0108606 076
 ,םִיַּמַח ,ןיִּמַח 880 8610660/ ןט8ז'תג

 טספ10 +ס+ 010- (2} ךע-) לטערב-טנלָאשט

 8146 186 80006 1800 רטמוסג 146 8

 ּוּטִבִל ץֵע-ַחּול 409 +םס 88002/מ 216 6
 ,תָּבַׁשְל םיִליִׁשְבַּתַה תֶא ֹוּב םיִמָׂשֶׁש רּונַּתַה

 ,רֵבֹועְו ׁשֵּקַפְמ ַחּור 6189 (27 סע --) :. גנָאשט

 ,רֶמְׁשִּמַה לֵש דֵמֹוע 8606161 (2/. סע --) פ. יָאװָאסאשט

 ןע01106-044066, 10044-80086 (2/ |--) + טסַאשט

 .הָרָנְׁשִּמַה תיֵּב
 .יָמָרְּפ ע1ט806 46)}. ענטסַאשט
 ,םיִמֲעְפִל 8סנמס911068 60. םעטַאשט
 רעש הֶצְוְה 0016 01 מו; ({/ סע -) . יּפָאטט
 ,הָלֹודְנ תיִגיִג 9848 (עז סע - | -) 6 !פָאשט
 םָכָמ ?ט8מתעס, 984 1210 סמ 2 ?טמ א. עװָאּפָאשט

 ,(הקשמ לשנ תיִבָה לַע
 ,דַחֹׁש חַּקִמ טצ106, 6צ01410מ 5. קעפָאשט

 00 8180 261016 8 ץסעֿפסת . 2. ןעװעקפַאשט

 יֵנְפִל דֹמְֲע 080 ומ 846, 40 !גטתמ016 1

 .יינָפִל םַּפרְתַה ,ֹורָיְּב ֹוּתְפַנְצִמ םִע ׁשיִא
 ,עקצַאצ = עקצַאשט
 ,דֹובָּכ ,רֶדָה 8ע16440/  קַאשט

 וא1908 81| 8'046 8װ0164401 קַאשט ןצנַאג ןטומ --

 ,ורדהו ודובכ לכב



 גודנקַאשט

 .ולָע .ַחֵמָש עמסענצ, 11טסו} 46/. :ידנקַאשט
 90 606 דזמסץעש! 06 11061/ ׁש. 7' ךַיז ןעקַאשט

 ,(א ַחֵמָׂש הֹיִה

 ,שֵּקַה ,הָּכַה טס 0188 שש 4 ןעקָאשט
 60 1000 8188808 ךעלועלג יוד טומ ןעקָאשט --
 ,(היתשה ינפל) םוכל םוכ קֶׂשַה

 ,ןֶמֶׂש ,דֵׁש 6611 (2 סע -) 5. טרָאשט
 2 1106 0? 6819004 ט68861 (2/ 9 -) 8 עלרָאשט

 ,(ב םֶרָח יִלְּכ ןיִמ
 ,עלרָאש ט ןוֿפ טראוורענעלקראֿפ יעקשטעלרָאשט
 הָחְמּונ ,הָנֹוׁשאר הָחְסּונ  עסט8ג - 0180800 6 ענרָאשט

 .הָּיִקְנ האל

 ,הָדיִסֲח 8ססניצ (ןקז. | =) 9. והענרָאשט
 וטסס4סמ 48ת1:84 ;םֹוּכ סטמ (27. ס -)  עקשַאשט

 .ץע לָׁש לָּפִפ
 ,שאר תַציִצ טט19, 10ע61061 (1. סע - { -) 9 בישט

 .תיִרֹולְּב

 ,תיִרֹולְּב וּפ- ׁשֵּיִׁש 904066 66), עטַאבושט
 0886- !ךֶּתֶהְמ לֶוְרַּב 6880 עסמ (1/. סע -) +. ןוגושט

 ְּךֶּתָהֶמ לֶוְרַּב לֶׁש ריִס זעסמ
 םנמפ)} 6889-וסמ ץס+ (1/. סע -) . קיׂשטנוגישט

 .ְּתֶהֶמ לֶזְרַּב לֶׁש ןֶֶק ריִפ

 ְךֶּתְהֶמ לֶוְרַּב לֶׁש 01 0880 1ץסת 00 ןענוגושט
 8:8290-.טַײק --|}רָזּומ רֶז 80:8286 04/ ענד ושט
 .תּורָו 8

 .ןוגומש = ןוחושט
 .קושטנונושט = קושטנוהושט

 ףענונושט = ןענודושט

 ,לָנְרַּב תַלְבְמ 1911:086 (/. ס -) 5. עקנוחושט
 ,הָריִהְמ הָצּורְמִּב 46 1011 2060 000 םעילַאי ישט
 ,רָאָּפְתִה סס 00880, 0188 . ז- ךיז ןעינַאושט
 .קעוושט = אי

 ,רֵמְסַמ 8811 (2/. םע -) + קעווש

 רֵמַסְמ 8110 01 88068 (2/ ס-) 5 יעקעוושט
 .םיַלֲעַנ

 ;יִנָׁשְנַר 86ת51006 66) עקטושט
 ,(הנשו לק

 וָָק רֶלָי 818 (ן,. סע -) 5 קישטושט
 808/0סעסש0, טט8ט686 (2/ ס-) + עלעשטושט

 ,ליִלְחַּד חֶצֶלֶפמ

 י {2 בי

 טמ6 (0/ 5660)

 .בֵלְבַלְּכ ןֶטק בֶלֶּכ קטקקצ (19 ס-) + עקשטישט
 דֶגָּב ןיִמ 8 0180 01 סט090086 (ץ/. פ-) 8 עקיושט

 .ןֹויַלֲע
 וס 0846 ע.ז. ךז -||!רֵרֹוע 60 ט0846 . 6 ןעכושט

 .דָרָּנִתַה 60 8080 ס0086011 ;רֵָרֹועְתִה טק

 שיסורסייו (ב ?ניטסול ןייז ,500240ז0 שטייד ןוֿפ (א
 ראֿפ ןכאז ערעדנא ןוא רעטופ ןאמ ןבייר םוצ ולכ א ,גסקתס
 ,ןסקעבעג

 כַאטרעװטעשט -- 941 --

 8 1026 03 ץ0888208 0089 (2/. ס =) + עקרעמושט
 ,םיִרָּכִא לֶׁש ליִעְמ ןִמ

 דע8880061, 6801 סענס (ץז. סע --) 8. קַאמושט

 .ןולָנֲע
 ,בושט = ענירפושט

 לש קחשמנ ומֹול 1000, 1600 ((00000) 5 עניקושט
 | ,(םירפסמ םע םיסישרכ

 ?ג06 01 8 10- (2+ סע -)  קעבושט ,קיבישט
 ,תֶרָטְקִמ לֶׁש תֶרֶפְֹׁש 8000-קוקס

 .עקנוהושט = עקנוהושט
 ןימ) יִפְרִח 8181, 8611 (2/0 סע -) 4 קילשזושט

 .(ןטק ףוע
 1:001:10-טסמס8) 18028890268) 0108 4. 27. ןכיישט

 ,(םיליא ילגר תומצע םע קחשמ ןימ) םִיַלְמְרִּמַה .תֹומְצַע
 ,ןֹויִּת ,םּוקְמָק 908-209 (ע/. סע -) קונַײשט

 רבד 60 1814 20 1:8060ז4 קונַײשט ַא ןקַאה (46.) --
 ,םילבה רבד ,אמלעב

 ,הָּתַה תַּיִתְׁשִל תִיַּב 968-ג0ט86 (2/2 ס-=) 5. ענַײשט
 ,(םידיקפה תרשמ הָנָרְדִמ 18 ( עז. םע - .ןע --) . ןישט
 ,הָּנִמִמ ,דיִקָּפ ט0110ת8 (2/ םע -) 8 קִיגװָאנושט
 ,(תועקרק לשנ תּוריִכְׂש יֵמָּד עסמ9 (27 { -) 6. שנושט
 ,יִקָנ 0168 :רֹוהָמ ץטנ6 66). עטסישט

 ,ראות הפי שיא 4 1106 1611070 גנוי רעטסושמ ַא --
 שיא פמ 800081 10086016 רענענושמ רעטסושמ ַא --
 ,שממ עגושמ

 ,תֹולֹונְנְרַּתִל הָאיִרְק 0811 90 02101008 406 פישט-פ:שט
 8181 ס- ;הָקיִרְׁשִּב רֵּבַדְמ 1ו8עומש 46/. עװַאילעפושט

 ,ןֹוׁשָל גֵלֶע עמ
 ,ץֹהָל ,טֹבָצ 90 ץומסמ ש. 6. ןעפישט
 .קעפעשט = קעפושט
 ,לגווט = עלעקפישט
 .אֵלְפִנ 1ס921:8016 ;רָוומ סגע1סט8 664/. ענװַאקישט
 .יִנְרְקַמ 1(העירילנ הָּוַאְתִמ סטנ10ט8 60. עװַאקושט
 ,שטשעווַאקושמ = סעװַאקישט
 דֶל הֶוֲאַּת סט110819} 9. שטשעװַאקישט

 ,אָלְפִנ רֶבָּד 8016 9182
 קר 109 001108//ץ'8 8826 שטשעװַאקושט ףיוא --
 ,תעד ןעמל

 ,ןמָק ביִּכ 116616 ט011, ?0;ט0016 (/. םע -- )8. קורושט
 .ףֵצְפַצ 60 סםועק 4 ןעקרישט
 הקנ 00 0168 (2/09/0 201480) 6 6 ןעשטשישט

 ;(םילענ חצחצ ,תשרבמב םידגב הקנ)
 .ןָאכעשט = ןָאכשט
 .לֵכֹונ ,יאָּמַר טםפטס, 1086 (2/. סע --) 5 טומשט
 ,םיִלָכְנ ,תּואָּמַר מםטסעץ, 460614 8. ײרעטומשט
 הָּכַמ ט1סיס (2/ סע -) 8 לעמשט
 ,םֵהְדַה ,לֶהְבַה 90 80טקס+} 6. 6- ןעילעמשט

 ,םמֹוׁש 10 ץטמ 8מ0ט, 02: ש. ?. ךיו ןעַײדעשט
 סוגס0ש6112:6 ןט811ס/ (2/ םע --) 8. קַאטרעװטעשט

 .לֶּבְרִה עַבָר 04 8 עט6

 זיסזמ2גניע-!תַע



 קורעװטעשט

 6800טס118, םעפנת- (26 סע -) 8 קיירעװטעשט

 ,(םיבק הנמש) הָאּובְּת תַּדְמ זמספמטז6

 .יִמֲהֹוּב (ט260מ, 120מסעמו8מ (ע/ | --) ךעשט

 יקונשטָאטָאכַאשט = קינשטעטָאבעשט

 ,עקטָאבַאשמ = עקטָאכעשט
 .הָפֶמָטַמ .קיִּת 6886, ססטס/ (21.| -) 5 לָאכעשט

 881016 118 (6 2600 ס/ ססויק) (ן. םע .-) +. ןָאכעשט

 ,אָמּוּבִׁש ןיִמ
 ,הָּיִמֲהֹוּב לָׁש (סע60018ת, ם0מסזמפת 640/ שיכעשט

 ,הָמיִרְס 801896מ1208 . עוועכעשט

 ,ררג ,טרט 40 801800מ ןָאמ עוועכעשט ַא --

 ,דָרָנְתַה 00 80180608 0268017 ש. ז. ְךִיז ןעועכעשט

 .שוכעשט = רענעכעשט

 .בֹוּטַהְו רֶחְבִּנַה עפ:8800 . ָאלעשט

 אילּוש ןסט;תסץצצמפמ (00 סע -) קינדַאילעשט

 .(הכאלמ לעבל רווענ

 ,לֶוְרַּב רּוּכ מס111ת-?טימ806( 7.ס -- ןֿפ.עשטשילעשט

 ט2/186} 168401-0889 (2/ סע -) . ןַאדָאמעשט

 ךרּדִל וֶגְרַא ,תַחְַּמַא
 ףזְרַה 461160016, 86096-ש010 8 עצירעמעשט

 .(רמ חמצ ןימו

 יַעְצִקַה 60 סט סי 08/6(8 0. 6. ןעװעילסעשט

 ס81קסת- (21 סערַאיל - ,טרעיל --} 8. רעיל|סעשט
 ירָּגַנ 961

 .תּורְנַנ ס8צװסמויק 5. יירעילסעשט

 יעַרָק עסת+ 8 פעשט
 .םיִלָטְּב םיִרָבְּד .תֶלְִּא םסמפסמפס . ַאכופעשט

 686 8660264 810/3808 (;/ ס -) .. עכושטפעשט

 .תֹומֲהְּב לָׁש הָּיָנְׁשַה הֶבֵּקַה 01 ץטתמומפמס8 8

 60 ק1סא ש.+. ךיז -|:עגָנ סס סטסמ ש 4. 'ןעפעשט

 .דֶל תֹוליִלֲע םיׂש .-ל הֵּנַאְתִה 8 ןוג8/61/ 0861

 יקֵּבְדַה .בֵּכְרַה 60 81210 180001806 ש 6 'ןעפעשט

 רקב תועובעבא קבדה 80 ט80014806 ןקָאפ ןעפעשט -

 .שיא רועב

 תַעַּבְנִמ טסתמס9 :תָפֶנְצִמ ס8װ/ (21 סע -) 6. קעפעשט

 ,הָׁשָא

ּ 

 6מס 4689מ 16666/ 01 186 זבסטזסיט 81028066 8.

 .הָרָׂשֲע עס אזא. || :יִרְבַעָה תיֵּב-הֶלֶאָּב תיִריִׂשֲעָה תֹואָה

 ןֵה ןָּכ ץ68 000 ָאֹי

 .םיִציֵּב תַביִבְל 0106164 (47. ס -) 8. עצינשטיואַאי

 ןעוועדעבַאי = ןדעבאי

 ,תֹונָאֹוּת ׁשֵּקַבְמ 68108261 (2/ סע -) 5. קונרעבַאי

 ,ןֹודָמ ׁשיִא

 ,םיִמּומ ׁשּוּפִח 6010806} 0800 (ע/. ס -) 8 עדעבַאי

 ,ןֹורֶמ תַבֲהַא

 ןגָאי | -- 948 --

 81281060 1008 :הֶבָּכְרַה םעפ10ת2 !עקפעשט

 .הָבָּכְרַה ַנֲע
 6108- +. טַײק --|| :יִקָנ 6108, 2684 66). :עכפעשט

 .תּוּיִקְנ ם688) 8

 .הָאְהְמַה 686046, 6608 (2/. | -) 6 קעשט

 816 01 ?ס0ו8מ 801016ז0609 (/0- 5  ַאטרעשט

 ,(היפורב םינפל) םיִדּוהְּיַה םּוחָּת 2607: 40 208840)

 .םַטְרַׁש סס סנזפש 6 6. ןעטרעשט

 .קורושמ = קירעשט

 .עקשינרעשמט = עקשטינרעשט

 זטמסצ6160סעעצ  ם0216- ({/ ם--) + עצינרעשט

 .רֹוחָּׁשַה רַגְרַּנ טסעצצ, ט180טסעצץ

 .(רוחש ןומכ עימ חַצֶק 160061-110606/ +. עקשיונרעשט

 .רָדֵס .רֹוּת סט;מ (2/ ס-) + ערעשט

 .רָרֵע םסע0) 1068, ם/סט06 (עפ ס -) + עדערעשט

 .תֹופיִלֲח םצ טטעמפ 406. זַײװערעשט

 .אהָנְה 2066 (2/ {-) . טערעשט

 .הָנָה לֶש 01 1066 80/. ןטערעשט

 .דֹקְרַה פצט1} (2/ סע -) 4 פערעשט

 בִצ 1טע616, 40100186 (ץע ס-) +. עכַאפערעשט

 .ןויָרְּׁשַה
 .עכַאפערעשט ןוֿפ טראוורענעלקראֿפ ,עקשַאפערעשט

 יףַעַר .גָג תַנְבִל 6116 (ע/. פ -) עציפערעשט

 .הָיְנָבְּרְבִד טםסנזצ (26 ס -) 3 עינשערעשט

 ןעּפרעט = ןעפרעשט

 .רעיפסעמ רעילסעשט = רעילשעשט

 .פרעילסעט ,טרעיפסעשמ = ַײרעילשעשט

 ןעםעט ןעיועילמעשט = 'ןעשעשט

 ש. *. ךַז -|:(דליו ףֵּמַל 60 681688 עט 6. !ןעשעשט

 .גֵנֲעְתִה 600 00 06

 לס סם}ןס} 9068611 יטגסג ןצעמוא טימ ךיו ןעשעשט -

 ,שיא םע גנעהה 8 םס;80מ

 : .טערעשט = טערשט

 .טע רשמ ןוֿפ טיאוורענעלקראֿפ ,לטערשט

 שטשארט ,062616/ ,026161 שיליופ (א

6 

 חֹוליִלָע םיִׂש .תֹונֲאֹּת ׁשֵּקַּב 00 6מ10800 9 4 ןעװעדעבַאי

 .-לע םיִרָבְּד

 .רֶיַצ םטמ?/םק פ. רנַאי

 .ריִנְרִּנ ססעעצ (עז. ס -) 9 ערגַאי

 .דִיַצ בָלָּכ םסוגמ6 (עז טניה -) 8 טנוה||-נָאי

 .(ינקירימא רמנ ןימ) רַאוי ן2סט8/ (2/. | -) . רַאונַאי

 וס ץ:ס88 :ׁשֹרָג :יַרֲחַא ףָֹר 90 0886 0 6 ןגָאי

 יִקּור 60 עטמ ט.?. ךיז--||:ץּור 90 עטמ ש..||'ץֵאָה

 60 ץטנ836 8 ץ01808 ןצעמוא ךָאנ ךוז ןגָאי --



 ערעגאי

 90 עטמ 2:ו0/ 8 ץסע8סת (/40. ?שיא ירהא ףדר
 ,שיא תברק שקב

 :ערגַאי = עדעגַאי

 8806 :הָעּורְמ עטממֹותש (2/ ן-) += שלנעגָאי
 ,ןֹוזָּפִה

 ,(הימככ) דֹוי 104126 (ק?קסויז.) 8. רָאי

 ,םיִחּוׁשַא לֶׁש 03 116 00. עװָאלדָאי

 .ַחּוׁשַא 11ע-0206 (2/. ס -) 8. עלדָאי
 .עווָאלדָאי = ענעלדָאי
 .הָאְלַח .קצָה טס טסצ 6. 6. ןערַאי
 .ןיִעְרִנ .ןָצרִס 1001:861 (2/ |-) 5 רעדָאי
 אֵלָמ 1011 0? 20:0018 26:261וצ 60), גוררערָאי

 ,איִרָּב .קְוָח 800, 1807 ( ,69.) ּ!םיִניֵעְרִג
 ..טַײק --|| :הָמיִׁשְנַה רַצָק 4801ג08410 4/- עווולשעדַאי

 ,הָמיִׁשְּנַה רֶצֹק 8808

 ,רעדָאי = ערדָאי

 .ןוָז = ןווָאי
 ו0ס ץע00006, 642100 (4 2055סו4) יש. 6. ןעוַאי

 זס 8וגסש 0008617 . ז= יז || !(עסמ תדועת) חָאְרַה
 תֶא הָאָרַה 90 80ס8ע ןקנ:6866 7 ;הָלְּנִה
 ,דיַנְפִל אֹוּב ,ףיַנְּפ

 880טסומ,6 2ע0600124 (2/ ס-) 5. עקוװַאי
 8ןקס918006 ?(עסמ תדועת) תֹוארה (0/ 6 1068920/)
 ,ייֵנְמִל הָאיֵּב

 .-- סם . ׂשֹואְי
 ,הָעיִסְנ טז, 10טנמס} (1/. 0 -) 8. עדזַאי
 ,דֹופָק 20680-208 (10 ןי-) 6 שזָאי
 ,שוָאי ןוֿפ טרָאװרענעלפרַאֿפ ,קישזָאי
 ,רַעֵנ טסצ (60/.) (1/- סע -) 5 טַאי
 ט280814 !רֶלָי 02116 (606) (קק. ךע-) = לטַאי

 = 5 .רָזְמַמ

 ,(א בּוׁשָה םֶדָא !מממס;9800 }0180 4. םָאד-עיבעטרַאי
 תס 38 ףט116 82  סָאד-עיבעטדַאי רעצנַאג ַא זוא רע ד7
 ,דאמ אוה בושח םדא 1עגקס11809 008

 ,רֶׂשָּב לָׁש תּונָה תג080-1481:466 (/. סע -) 8 עקטַאי
 .ויִלְמָא

 טונוסמסנייפ 21008 (21 רעצעלק -) = ץיָאלקװעקטַאי
 ט106 רקואג 900 2006 ֹות (9/) בעק לֶש ןדס
 ,שיִא יֵרֹוחֲאַּב ְּךֶרָכְּב הָטיִעְּב 8 קץסעפסמ'8 טוט68

 של. ךױ--|| :5ַעַכ 00 20001200 ץט8 0 6 ןערטַא'
 - .לֵּנַמְתַה סס 8טעקטי 6

 ,ךוא = ךַאי
 ,הָבֹוח גוש (22/. :לע ץסעפ (27. 1 =) 5 ךָאי
 ,דנַאי == וטכַאי

 ,לּויִמ תַּיָנֲא ץ8086 ?טכַאי

 ךיא ,4 1668 גא'פ| ץעוַארֿפ רעשיסור רעד ןוֿפ (א

 ! ןבעג ריד
 לעוװ

 ןומסָאי -- 949 --

 טס8108לס7 ןע1880ס1/ (1/. ס-) 8 רעטסַאלֿפ-ןכַאי
 א הֶחָּלֲה תַכָׁשומ הֵּיִמְר 4180מ9108

 =? סש 80811 ססמפטנמס 16/7 1089 2260 ּוהּולכאֹי
 | ,(ב דַבֶא (0/ 6 060/)
 והולכאי זוא טלעג סָאד --
 ,דבא ףמכה

 ,רערע ןטמוקסע ץעוװָאלַאי

 הָניֵאְׁש הֶרָּפ םפעעסמ 0090 (2/ ס-) 5 עקווָאלַאי
 ,הָדיִלֹומ

 םֶדֶא סןטנמפץ עֹוָפ 6106 (2/ פע-) 5 פָאלָאי
 .תָמֹוש ,הָנֶבֲה הֵׁשְק םֶדָא ט1סס 680,100 :ריִהָמ אֹלְו ףֹודָּנ

 ,םָאלָאי = ןָארטַאּפָאלָאי
 8סמ 01 8 טס91למ7 זמפמ (22 סע- ן-) + דלָאי

 ;ןָרדְנַג ,ֹוׁשֹובְלְּב רֵּדַהְתַמ ׁשיִא 4000, 100 !ריִׁשָע ןֶּב
 .הָמֹוׁש ,ׁשֵּפִמ 8ננממ169סת} 1

 18821008216 רטסומפמ (22 2-) 8 עקווָאדלָאי

 ,תיִנְָּדְנִג ,ּהָׁשּובְלִּב תֶרֶדַהְתִמ הֶׁשֶא
 .ןָרָדְנִג לֶׁש ?0עמו8מ 66/. שי ;ָאי
 יב הָטְׁשַה 90 זמהצס 8 1001 04 ש. 4. ןעװעדלָאי

 .הָּמַר 90 ץֹוּפָצ 8 סע10 סם !דִל :עֶל
 01 (תס ןס8ומס;/ 01 ת 0819 064/} לנעשטיװעלַאי

 .לֶנֶע רֹועֵמ
 ,ׁשֵבָי ,ירֹופ יִּתְלְּב טםנעסמ, ס1צ 66. ערעלַאי
 .ץעוװָאלַאי = ץעװעלַאי
 ,עקווָאלַאי = עקװעלַאי
 זמוסיק ?הֶלְלְו ,יִהָנ 1846018110 (27. { -) 5. רעמָאי

 .לֶמִע .יֵנָע
 זמ180- ;רַעַצ לָׁש ייֵהְג לָׁש 18נ00068016 46. ךילרעמָאי

 ,לֶּלְמֶא 8016, דטסח6
 ,ל5י 10 1816 ש. 4. ןרעֹמָאי
 ססץתסי ות 180 ?/0ת6 ץפעל (2/ ס--) = עקֹמַאי

 ,רּנַּת לָׁש יָנֹוציִחֲה קֶלֲחַּב הֶנֶּמ 01 מת סצסת
 ,םיִניֵס הָנְק .ןֹומְנַא טפנמ ססס (ןץז. |=) = שמַאי
 ,ןֹומְנַא לֶׁש 0? טפנממסס 64}- ןשֹמַאי ,ןװַאשמַאי
 ,ןֹומְנַא הֵּטִמ ( עז.קעטש--) פ.קָאטש-שמַאי
 שדחה) רַבְנַי /8תטפנק (0000/2) 5. רַאװנַאי

 ,(םירצונל
 ,בֹומ-םֹוי = (2. םיװיַושנָאי ?. װעטנָאי
 ,גודבוט-םוי = גי!דװעטנָאי

 .,ׁשֵּפִמ 1001 (77. סע -) . ץנָאי
 ,עטַאוועקוא = עטַאקנַאי

 .הָיַא ,ץִנ םפטספ (ם ס= |-) 5. בערטסַאי
 םִיַיִנֲח טעג (0/ 106 16600) . עז. םעלסַאי ,םעילסַאי

 ,(ג (םינָׁשה רשכ)
 .(חרפכ ןיִמְסַי 18810106 5 ןיֿמסַאי

 למס זמסמתסץ 18 6

 ןושארה

 שראוו םעד ןוֿפ גנוזיירגראֿפ א ,טױא טעז יזיא ןכאי (א
 עשיאעמארייא עלא ןיא טצונאב טועוו סאוו ,0
 ןקראטש א טימ טרערעגסיורא טרעװ והולכָאי {(ב .ןכארסש
 ,62145184 שילױס (ג ,'והי ףיוא קירד



 ןעסַאי

 ,הָפְצְפִַצ 85מ-?166 . ןעסאי

 ,הָפְצְפַצ לֶׁש 8868 00)}  עװָאנעסַאי

 .רֶצָק דֶנֶּב 180860 (ץז. | -) 8.!קַאי

 ,ֹומְּכ 1146 :ְךיִא סו 460. *קַאי

 סס 15 28 19 דמּפצ ...רע רָאנ ,רומ קַאי רומ --

 ,ידמע היהיש ךיא היהי 8009 180, 28 ס .,.

 | ,(א ..,אוה ךא

 ,אּוהָׁש ןָפֹוא הָזיִאְּב טסתמסמסירש 6004 סָאקַאי

 .ןָנע 8מסמס; (2/ | -) 5. רָאקַאי

 ּולֶאְּכ 8811, ףוט88/ 466. עבקַאי ,ובקַאי

 .רעטקָאר רַאֿפ גוסַאּפש ,רעטקָאי

 יהָּנָּכ 1086 (//) ׁשֵּפִמ טונמק1ס0ס0תמ 6. לקָאי

 00 1001: ומ (6000061000 סי 0000) (.7.) 0.6 ןלעקָאי

 ,(תלד וא ןולח) רֹבָׁשְו הָּכַה

 140:400+ 1800 4 06 (6) 5 רענעמעקָאי

 ,(בנגכ) תִיַבָל םָנֹוּכ

 יאיֵג ,לַחַנ עפט1מס (2/ |-) 5. רַאי

 יהָנְׁש ץספ+ (2/. |- (--) 5. רָאי

 ,רָאידַא- רעבוא ,ז ,רָאי ַא רעבוא --

 81| ןרָאי עלַא :הנש לכב סטסעצ ץסםע רָאי עלַא --

 ,וייח ימי לכ םוצ 6

 ,הנשה לכ 406 וטמס16 ץסםע רָאי ץנַאג ַא --

 תת סטסעעס8 1זמפת, רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ דיי ַא (46.) --

 ,ןיוצמ יתלב םדא 82 סנ61מ8נ מת

 8006 ץס8ע 1 (06ע1} 10 106 006640008 ! רָאי טוג --

 !אבט אתש |! ןגרָאמ םונ !תבש טוג 640-)

 !ךייא ףױא רָאי רעטונ ַא !ךַײא ףיוא רָאי םוג ַא -

 הידר ,רָאי-טוג ז

 רעזווב ַא :הרצ ורבש 8 091גזמו9ש רָאי רעזווב ַא --

 ןמּפק 8 18!08/מ19} 0016 טקסת !םא ףיוא רָאי

 !והאובת הרצ תוזג
 .רַאי-ץ רַאווש ,ז ,רָאי ץרַאװש ַא --

 ,הרצ ,רבש 08181016/ רָאי רעצרַאװש --

 םשס 40 486 640611!) ןרָאי עצרַאװש עלַא וצ ווג --

 ךױא .ז !לואעל ךל 446 46006 1840 סט |

 ,רָאי-ץרַאווש
 {ס0ז+ ןסתפי 1116 (6008 60?/6 06 ראי עגנַאל וצ --

 ךכ םירמוא) םימי ךרואל |/1040 6 6060860/ .קסניֿפסו)

 ,(רטפנ םש םיריכזמשכ
 ןגָאז טנעלֿפ ,רָאי עגנאל וצ ךַײא ,רעדורב רעַײא --

 ץסטע 060668860 2ע0080:, זתפצ ץסט ןוטס

 ,םימי ךיראה ,תמה ךיחא 10ת8) 0806 10 8הצ

 ,רמוא היה
 אב שיא 8הת 6146ע!} ץסניפסמ ןרָאי ןוא שנעמ ַא --

 ,םימיב
 8 108106מ טמס 088 ק88806 ןרָאי ןוא לדוומ ַא --

 ,הקרפ עינה רבכש הלותב 606 2486 01 תגהעל6

 יֵתָנֶׁש רֶּפַק ץסםע-סס01/ (ק/ רעכיב -) . ךוב -רָאי

 ,"לעגנוי עשידיטה סָאדוז ןיא ןיקצעניל ייב (א

 עקרעשטשַאי -- 9280 -=

 םתתטפ| 869 (ק?. גנעג - ןעגנַאנ -) 8. גנַאג|-רָאי

 01 8 80118) ץט011081/0מ, ץסםעוץ תטזממסע8

 .ןֹוּתִע לֶׁש תיִחְנֶׁש הֵצּובָה ,הָנָׁש 09 8 ץס(1

 הֶבְצִק הָנָׁש יִמְּד םתמט8) 211068206 5 טלעגירָאי

 ,תיִתָנְׁש
 יהָנָׁש הֶאֵמ ססם9טעצ (עז? רע -) 8. טרעדנוהרָאי

 ,תֹויְנְמק ,תֹוקְָרְי טס06680168, ץט186 8. ענַישזרַאי

 ,הָנְׁש ףֶלֶא תג111סתמוטזמ (ע/.רע --) 8 טנזױטרָאי

 ,יָתָנְׁש םתמתט941 60, גירָאי

 ,ריִרָי = דִירַאי

 .קונדיִרְו = קינדִורַאי

 הָקְתִּפ 1806, 100409 (ע? סע- ,|-) . קולרַאי

 ,תֹואל

 אךָאי = לע ץס1:6 8. ָאמרַאי

 טמס01-08װ, 848011-084 2 (עת ס-) עקלעמרַאי

 הֶּפּכ סגקס18, 40106 !אָּתְמִּכ ,הָּפִּכ

 8 80:ט809 6282806 טצ (עז ן-) 5 שנעמ-רָאי

 ,הָנָׁשְל רּוכָׂש תֵרֶׁשְמ 806 יקסע

 ךיז -|| ;תַחַא הֶנָׁש בֶׁשָי 90 םֹוּפְצ 8 ץס82 ש. 4. ןֹרָאי

 םֹוי היה 60 טס 8 ץסעפסמ'8 1101-68 0. =

 | ,שיִא לֶׁש תֶרֶּקֶה
 ןענ8 טננ9ת-ס8ש ו8 ות 14 ַײמ ןוא ךוז טרָאי רע --

 .יַמ שרחב אוה ותֹדָלְה םֹוי

 ,תֹוקְרָי לֶׁש 01 טס80080168, 09 ץט186 46/ עקסרַאי

 ,תֹויְנְמִק לָׁש

 ,רּוכָׂש דַע םנעס0 ש108088 (2/ -) 5. תֹורָעירָאי

 ,רֵחׂש ַחֵקֹול דֶע

 .ׁשֶרָה גָנֹוד טנזפומ טּפא 6. סקַאװ-ערַאי

 יִיַּקַה ןֵגְּו ,ביִבָאְח ןֵגֶּד םעזומפ-ססעמ 5. ענערַאי

 002?ותט81 20486/ (ע/. םיִקְסֲע -) 8 קסע|-רָאי

 .הָכָׁשְמֶמ הָּדְרִט
 ,סקַאוװ-ערַאי = סקַאװ-ץערַאי
 םממוטסנפנק 0? 8 ץסעטסת'פ (;. ן-) 2 טַײצרָאי

 8תמוטספהניק 8סעט10ס) 081 ;תַמל ןֹורְּכִז םֹוי 4686

 ,הָמָׁשְנִל תיִתָנְׁש הָרְּכְַ
 10 וומ9 8 080016 28 986 80- טַײצרָאי ןלעטש --

 רנ הנשב םעפ קלדה םנטסעפפיש 01 2 66

 ,המשנל

 90 םוטס 80106- םעפע ךָאנ טַײצרָאי ןלעמש (40.) --

 ירבדמ שאיתה 9םומש טמ 88 0

 0811016 119 89 10 םת- (26 -) 8 טכ!ליטַײצרָאי

 ייֵהָנְׁש הָמָׁשְניִרְנ םוטסעמסעש 01 2 66

 .עגערַאי = עקרַאי
 .הָבֵּת טסצ (1/. סע --) 4 קישטשַאי

 יעצורעשטשַאי = רעשטשַאי

 ;אָרְדִנַמְלַס .הֶאֶטֶל 186 (ןע/ ס -) 5. עצירעשטשַאי

 ,הָעְר הָּׁשִא ש10108 וטסזמּתמ (/.)

 יעצורעשטשַאי = עקרעשטשַאי

 60 !ּפטתֹמ ױשוֹומ פמ- םעקרעשטשַאי טומ ןכַאל --

 | ןבל באכב קחצ וגו



 עמשַאי

 ,(הרקי ןבא ןימ) הֵּפְׁשִי ןם8ממס/; (עז. ס -) 5 עמשַאי
 ,א --18 486 0* 1ו1מס רא11} 00ע16 2. ומֹוי אובְי
 .-.זמּפצ 6 ((6060) 21088 ץסט 2//- ְךֶכָרְבִי
 .-ססת?ומסמפ ;-6נש 1246 (2/  תֹוׂשַּבי . הׁשְּבַי
 .ןפָנ ןיֵי == 600 ג"י

 "8סע?סיש 2460 8122/ת8," זמטסמ . הֹחָנֲאַוןונְי
 ' ,לֹודָג רַעַצ 8810

 011011,08068- !לֶמע ,--1ג00+ (1. תֹועיִנְיו . העיִגְי
 ,תּולְּדַּתׁשִה סע

 .-9ם6 1800/ 03 םֹוצ 906 +. לֿפַּכ"עיִגְי

 *7 ןו8שס 1800166 28470טמ6," קע-.יִתאָצְמּו יּתעַנְי
 טצ 100181מ9 101 2 1389 0מס 0111 110 6

 ,ֹותֹוא ּואְצְמִי רֶבָּד םיִׁשְּקַבְְׁשִּכ
 {08009 +סע (ע? |-) ;-2806 (2/ םיִדָי 4. דַי

 ,הָרֹוּתַה תַאיֵרְקַל דֵי 426 168641098 01 186 12

 ,תיִרְּב ,הֶּדְנֲא 81118206, 169806 . תֹחַאידַי
 ,תירב השע ,רגאתה 40 1686 תחא-די ןכַאמ --

 .--עמסישמ 06). עֹורְי
 .-111026 ({/. םידיִדְי) ;. דיִדָי
 .--זמצ 1166 . ידיִדְי
 8 1000 0? (ןז. ךעל-)  עלוועווורב-ידיִדי

 ,תּוריִדְי בַּתְכִמ 1:16865מומ
 ןמ6סי- ;-2480016006 (2/. תֹעיִדְו 8 העיִדְי
 .= תסישא ; --108010מ, 4401068 6

 010218016206, ןקע606811020000 העידי םטָאנ --

 ,(ב שארמ דועי ,לכה תעד
 סץסמותפ ֹומ 8 400סעי 186 סםסטפמ (?) 5. בֹקְנ"דַי

 תֶלֶדְּב בָקְנ 90 888 186 2880 ?םזסטפמ 16

 .דַה תֶא ֹוּב םיִנְכַהְל רֶׁשְפֶאָׁש
 0046 ששמס 288 זמטסמ ן:תסש- (ע/. םיִנֲעְרי) 8 ןעֶדִי

6-. 
 .=91064818:8 . תֹודֲהַי
 .-9ס6 (2/. םידוהְי) 4. ידוהי
 ת10/ת8זמס ם3לסת 90 (4/) (2/. םירּוהְי) 4, ידּוהַי

 יִנַמְרִג יּוהיִל יּונְּכ 8 ((סץנממ ,/סש
 ,(ג םיִהֹלֶא ,- 9ס8סצ8מ, 6606 . הָוהְי
 .- טס 1+ 88 19 זמּצ ק/מ- היִהְיֶׁש ךיִא היִהְי
 .--םס 108900/ וטמ2? //ש". היִהִיֶׁש הֵמ היִהְי

 יאגססטס/ 19 18, םס 108406/ 2//- ההיִהְיֶׂש יִמ היִהְי

 .- יטמס, פםץשטססצ
 "זתפצ 18 26 +מס 61" (עז פ -) . ןֹוצְרייֵהְי

 2 ץנפעאסע 208ומממ רט1968 9מ0080 לטס8

 ,ּולָא תֹוּלָמְּב תָלָהְתַּמַה הֶּלִפְּת
 ,רערולעבוד = רערילעוואוי
 8 ץסעפסמ רט086 ןט01166 (2/ |--) 5 רַאיליבוי

 ,לֵבֹויַה-לַעַּב 18 6109: 6164

 ןעמוק טעוװ סעיו :שיטסאנאעלפ לאמא ןעמ טנאז גיסאטש (א
 הליפת א ןיא טדערעגסיורא (2 ,ןצישֿפיל ייב (2 ,י"ומוי אובי ןייז

 .םָׁשֹודא ןלַאֿפ ערעדנא ןיא ,יָנֹוד ַא הרות יד ןענרעל ןיא רֶעדַא

 םוי -- 281 --

 : ,םואעלובוי = ַולְובוי

 ,לֵבֹוּיַה גַח ןט01166 (2/. ס -) 4 םואעליבוי

 1סמפ ט0611060 ; -1001166 (27. םילְבֹוי ,ס -) .לבֹוי
 .ךֹרָא ןֶמְז 04 טעגס

 0206 !ת 2 !0תק 1106 לבוי ַא ןוא לָאמ ןווא --
 ,בר ןמוב תחא םעפ

 ,רערולעבוד = רערולעבוי
 ,(השא לש) הָנֹוּתְחַת הָלְמִׂש ןט60916085 (1. ס =) +. עקבוי
 ,םיִמּולֲַע ץסט9מ! ץסט?מ+ט| 286 (2/ |--) = טנגוי

 ץסטתפ ;הָריֵעְצ הָמְלַע ,ריִעָצ םֶלָש ץסט9מ : רַעֿנ .םיִרּועְנ
 ,ריִעָּצַה רֹוּדַה 4:60061:8010ת

 .י תֹואָה םֵׁש םבממס 09 986 16006/ י (27. } -) 8. דֹוי
 ,יָדּוהְי 166 (6004.) (ןז. סע --) 8. קַארוי
 ,םוטנדוי = םוטנדוי

 1 .-006 טמס ן:תסששפ +  עֶדֹוי
 0תס וחםס !;םסיט8 6טס1ע98108 026 8. לּכַה-עֶדוי
 .-טמס 18 9

 .ַעֹדָי 90 !;םסש ש 4. ןעֹדֹוי
 06 שםס 18 סטמתותפ (2/ ןנַנ"יעְדֹוי  ןגנ-ערוי

 .-}ת 8ומתומק סע ץקוגצותתי

 סתס שםס 18 ט61866 (עז. רפס"יעְדֹוי) =. רַפַס-עְדֹוי
 .-גת 8

 עַּבְמַמ 8 ?סם-םעס80מסת ק1006 (2/. סט --) 9 רערוי
 .םיִלֹודְג הֶרָׂשֲע לָׁש

 .ןוָי = ןוָי
 ,בוט-םֹוי = 600. ט"וי
 .שטוי ַא = שטוי

 .ריִזֲחַּכ קֹעָצ 60 םצטמ? ש. 4. ןעשטוי
 .עי ,ָא י:== יוי

 ,ֹוׁשָי ,ַעּוׁשָי ,16808 קו- לזיוי

 .קֶרָמ םסטמ (2/. | -) 5. ךיוי
 ,ןגֶטִמ רשב ץימ) בָמֹר 8806 ךיוי ענעטָארבעג -- |

 ,ןרע דליג .ז ,ךיוי ענרעדלוג --
 .הָסיִסְּת 1סע0סמ981108 8. גנוריוי
 .ץֹמה :םֹמְּת 90 1סע1גסם6 ({. ע- ןרָאיעג) 6 4 ןריוי
 .רוּפיִּכ-םֹוי == 680, כ"י

 ,(םילעגלנ הָרָּפ רֹוע 6000-8146 5 טכוי
 ,הָרָּפ רֹוע לֶׁש 04 ססיט-1106 66)}. עוָאטכוי
 .הָּיַח םַּד 01006 01 2 06884 5 עכוי

 .שיא תמח 2486 ?סתממסע עכוי עטכָאקרַאֿפ -- ).46( 

 ,תונחתר
 ,רוּפיִּכ-םֹוי = 6000. פ"כוי

 ,ןט ק"רוּפיִּכ -םֹוי = 40/ז ק"כוי
 .--יטסנמהמ ֹומ 02118066 (2/ תֹורְלֹוי) 4. תדָלֹוי
 ,(סירצונל יעיבשה שדחהנ יִלֹוי .} ט}יז (0070//) 8. .ילוי

 ץפפןומ 01 186 687 ;-087 (2/. םימי)  םֹוי
 ,(רקֿבה תלפת רחא רמאנה) םֹוּיַה רֹומְזִמ
 ,ןושאר םוי טט068/ א םוי --
 ,ינש םוי 210008/ 'ב םוי --

 ,יַשילַש םוי '06808/ 'ג םוי --

 אי



 ארנַּפְר-אמֹוי

 ,יעיבר םוי ׂש66068687  'ד םוי --
 ,ישימח םוי '1מטע80427 'ה םוי --
 ,ישש םוי 1102  'ו םוי --

 .- םס1:68צ7 3. אֹרֹנַּפְד-אַמֹוי
 (מס 1008089 הפצ 0? 180 ץסםע) . ךֹורָאה-םֹוי
 .- ?םס 8טעמזמס- 6

 .-.לג0 687 01 ןט0821062/ . ןידַה"םֹוי
 וגס 689 01 עסנמסזמקע8ת06 (/20692 . ןֹורָּכְזַה"םֹוי

(/:06 166/"9 2060 - }, 
 זתס 82010680 687 01 וגס ץספע, . רֹצְקַה"םֹוי
 , =- 46 דט1406- 6

 .- 8800986מ-4847, 588601:64897 5 תֹּבַׁשַה-םֹוי
 .- 48 906 2100 0004 הֹלִיַלְו-םֹוי

 0118, 10801081, (1?  םיבוט-םימִי) 4. בוט-םוי
 ועמץסע- ַהֵצַנְמ ףֶלֶה טעטנמק-08:6 ?גַח 4
 : ,תּוביִׁשֲחה 6
 0 1081:6 8 801102 } 90 00886 בוט"םוי ַא ןכַאמ --
 ,הדובעמ תבש 1?ס14 טטסע
 "9006 201102ץ 7 8 8210601ת4: !בוט-םוי טוג --
 ,גח םויב םולש תכרב סמ 8 2010
 (םו8 { 610 תספ 640609 !רוד ַאנ ,בוט"םוי טוג --
 ,יתללפ אל תאזכ
 טתסצמס006019 26 18 !ָאד זוא רע ,בוט"םוי טוג --
 ,הפ והנה םאחפ 66
 ,ןמוב-בומ-םוי-טוג ,ז ,ןטוב בומ-םוי טּוג --
 טטמסעסומ 18 1018 ?םוא טומ בומ"םוי רעד זוא טָאװ --
 ,(א ?ותובישח המב 1תמ/סל7

 01 ג01162, 03 10801081, 108981, 06. נידבוט-םוי
 801סזג8 :!ַחֵמְׂש ,הָחְמִׂש לֶׁש ןסע+ט} :גַה לָׁש 1080106
 ,הָלֲעַנ 6406116069 :יִגיִנח

 .- פא 0? 410תסע16ת9 4. רֹופיִּכ-םֹוי
 0+ 126 םּהֶצ 01 8100010629 66 גָודֹרֹופיִּכ"םֹוי

 ,רּוּפַּכ םֹוי לֶׁש
 ,(םנּפָארט-תושָלַח .ז ,םנפָארט עגודרופיּכ-מֹוי --

 0804616 101 186 םֹּבצ (00/ -) 8 טכיל-רוּפיִּכ -םֹוי
 ,רוּפָּכ םֹויָל רֵנ 01 0000

 זמומס! תכֶצ 01 410ת6ז00ת9  ןֹסְק-רופיִּכ-םֹוי
 (1088 6004 0/ סט604/ 260050 0000 סו ףע/ע1ס4
 . == | 5008 0008 גיס 1819 1001 11000)

 .הָלָיַלְו-םֹוי = הָלְיַלְו-םמֹוי
 .ןָוָי ץֶרֶא ,- 616006 עי !ןוִי

 801410/ (2/. םיִנָי) 8 ?ןי
 .אָבָצ ׁשיִא ,לּיַח ,יִסּור לֶּיַח
 00 םטע084 מת הכוס ןוא ןוי ַא וװ ןלַאֿפנַײרַא (64.) --
 טמסמ 8 00תט0188004 רטנוג תם 1110167826
 םיעגנ םניאש םירבדב החיש ךותל םנכה 26008ע4

 ,ןינעל

8884 8016169 

 (בוט-םוי רעסיורג א) 862ע800-088190 שיסורסייוו ןיא (א

 ,ןסחי א ושנעמ רעסיורג א :שינאריא

-- 299 -- 

 יא

 לֵלְּכַה-ןִמ אצוי
 8סני- וׁשיִא 1610רש :רעֶנ טסצ (40 ןע --) 8. 'ננוי

 | ,תֵרָׁשְמ טפש
 יב ,ןְטק ,ריִעָצ ץסטמא (ס0װק. רעגניי) 66). +גנוי
 רּוחָּב 1440 ץסטתק גמפת (ע/ סע -)  שטַאגני

 ,לַעַיַלְּב ןֶּב 188081 !םַג
 ,םיּמַר םיִדָלְי ,םיִריֵעְצ םיִׁשָנֲא ץסטמפ 0188 9. גרַאװגנוי
 /  ,דאְמ ףֹר טסעצ ץסטמש 66/. עק - ירעקןשטעגנוי
 ,ריִעָצ ּונָדֹעְּב טטסמסםש ץסטם2 000 טַײהרעגנװי

 .ךר ּונְדֹועְּב

 ,ריִעְָצ ץסטתפ זמפמ (2? טַײלעגני) 4. ןַאמרעגנוי
 ,(א רּוחָּב ,םִלָע
 ,ןדצז ,ז ,ןַאמרעגנוי רענעדַײז --

 ץסוגמ8 (2/ סעקושטנַאמעגני) 8. קושטנַאמרעגנוי
 ,ריִעָצ םֶדָא גת

 .הָמְלַע ,הָלּותְּב טו:8ומ 6810861 (עז. ןע -) 4 ױרֿפגנוי
 801- !אָבָצ ׁשיִא לָׁש ,לֶיַח לֶׁש 04 801016/ 66/ ׂשינְו

 ,תיִסּור 110888מ 1280808046 !לִיַהְּב אּוהָׂש 41ס11צ
 ,חפ לובנ 0080606 18082246 הרוח עשננוי --

 ,תיִסּור 19088180 1808826 4, תיִכְוי
 ,שונְוִּי = עקסנוי

 ץסגמו:סוי) ץסטמפ ת0021סתג8מ (2/. ס -) 4 רעקנוי
 ןפס16) !אָבָצ יֵדְיֵקְּפ ְךיִגָה 6806 ;(הינמרגכ) ריִעָצ ליִצָא
 ,(םיפלקב) רָּכֶא ןנמפט6

 ,טָּפְׁשִמ ןט89106 5. ץ'וטסוי
 ךז1מ18961 01 ,181106 (2/ פ -) + רעטסיונומ-ץיוטסוי

 ,טּפְׁשִּמַה רַׂש
 םוירעטסננומ-ץ'!טסוי

 ,טָּפְׁשִּמַה רַׂש תּודיִקְּפ

 טטס11-90-60 :יִׁשָּמַמ םט089821181 60/ עט - ,רעט|סוי
 ,ריִמָא

 8 רט011-00-40 1מ8מ, 1084 תיבה"לעב רעטסוי ַא --
 ,ןוה לעב ,דימא םדא 01 םסס6

 .-84ט180/ (ן/. םיצֵעֹוי) .. ץעוי
 ,רֶטיִפּוי תָכָל בֵכֹּכ טטץ19ס1 (060י) עו. רעטופוי

 8מסניט 0ט010089 301 זםסת (2/ ס=) 5. עֿפוי
 דֶנְּב ן80806 101 יטסתמסמ !םיִרָבִנִל רֶעָה ןֹויְלֲע ליעְמ

 םיִׁשְָלרֶצָק
 יע םוי = !עקפוי

 ,עקבוי = ?עקפוי

 .רֶמָנָנ 606 00). אֹצֹוי

 {ס+ זםס 8880 01 2ץטקס8ע2006 ןגעוו אצוי ןוֿפ --

 7 ,ןיט הארמל ,םינּפל

 ,ותָבֹוח יִרְי אֹצְי 60 60 0268 6טו} ש. 4. ןַײז אצֹוי
 40 8001 0468013 08::90008 ןצעמוא רַאֿפ ןַײז אצֹוי --
 ,שיאל וחבוח ידי אצי 8 6180

 6406019100 90 106 1316, 6406װ0- 8. לֵלְּכַה-ןמ-אצוי

 ,לֶלֶּכַהְמ אֵצֹויַה רֶבָּד ?גס

 11תו8ֹסַיָש 0 4/080100 8.

 :טלײטעג ןבירשעג ךילטנייװענ טרעװ ןאמרעגנוי (א
 ןאמ רעגנוי



 תורְצֹוי

 |10001816 קסס?ע} 1601906 סת 06ע- 5. ע?. תֹורְצֹויי

 םיִרְמֲאְּנַה םיִטּיִּפ {מנמ 88008688 2006 618

 ,םיעּודְי םיִבֹומ םיִמָיְו תֹותָּבַׁשְּב

 90 00210026 026 תֹורצי וד ןטַײברַאֿפ (46.) --

 בברע ,רבדב רבד ףלחה 4030 סגל 2016

 ,ןינעב ןינע
 ,םילפת םירבד ס286086 תורצוי ענרעבלעק --

 "טחעס סנ68ס1װ . עז ויתְרָׂשְמ רׁשֲאַו םיתְרָׂשְמ רצֹוי
 101014401128 2ת8018, 101018008 טטגס ..,,"

 ,(א םיִתְרָׁשְמ ןֹומָה 8 080 01 ם8סניטפמ8

 ,הֹרָג ,בֹרָצ .ְּךֵּכַה טס 190מ ש. 6: ןקֹוי

 הָרֹוהְס .הֶּפְׁשַא ?עפ8מ, ט001481088 80068 8. םקֹוי

 .הָעּורְג

 .שמויַא = שקוי
 ,הָּפְריִא ?גגשסמס (4:0) קז. םָארֹוי

 םֹוי לָׁש 01 ?םס 687 01 86. 660986 00} ענעגרוי

 : .(עירוי ,ז) םּויָגְרָאיִג

 עפצצמס|6 40 06 10806 סמ 406 עמַאר ענעגרוי --

 ,(ב םוינראיג םוי לש ןוערפ 688 01 86 ((00נ6

 ׁשיִא ןזממסטס1180660 זמֿאת (2/ םיִדִרֹי) ; דרוי

 ' .ויָסָכְּנִמ דֵריָׁש
 דרי 40 26060106 1זממסט6/18660 דרוי ַא ןרעוװ --

 .ינעל היה ,ויסכנמ
 .עקעדורוי = עקעדרוי
 "1806 0? 8מסס010686," 61016 01 5 הער-הרוי

 .-סמס 01 986 מ8ע98 01 106 ךורע-ןחלוש

 10010181 60189000 01 2 (עע ס-) =. עקערורוי

 םיִניֵד יַּתְבִק ריע תַגַלְּפ טסוטמ ( /טזיזמסת1/ 40 1701606)

 .(ןילוסּכ םינפלו

 ,םיִמָּפְׁשִּמַה תַמְבָח לֵש 131101021 460, שִידַירוי

 .םיִטָּפְׁשִּמַה תַמְכָחְּב םֶכָח ןט1186 (/. | =) 5 טסירוי
 .םיִטְּפׁשִּמַה תַמְכִח ןטנופקץט4628066 פ. עיצנעדורפסירוי

 687 01 56 660186 ((6וױװ /0/ 200/060/ 8 עירוי

 םייִגֹרָאיֶג םֹיו |9/ 1604 ןסתשױ|ש 44 2:01000)

 .ןילופכ םינפל הריד ימד ןוערפ ןמז)

 ,םַּג םֶדָא ,רַעַּב סססע (21 פ -) 8. עקרוי

 06 40 0100 2 טנוה םעקרוי וװ ןגַײװש (406.) --

 ,םלאכ היה ,הגה ףא ויפמ איצוה אל 806

 .- םסֹוי (ע}. םישרֹוי + שרֹוי

 .תֶׁשָרֹי םסניספ8 (2/ ס -} 8 עטשרוי

 80006880/ 40 686 ?םזסמס, סעסשת-  רצֲע-שרוי

 .ׁשֶרֹוי פט006880ז ;- סל6

 8 8189-89-20ת00, 600106811028400 . להֹוא-בשֹוי
 046 רטםס 4000168 ;תִיַּבַּב דיִמָּת בֵׁשֹוי ׁשיִא זמגת

 ֹּתִע לָּכ ׁשיִדְקַמ ׁשיִא םוש ד08016 ?ותמס 90 8906
 ,הָרֹוּתַל

 :טנאטאב קואטש ָאד טורעװ רשאו טראוו סאד (א
 ,61 טייז ,"קינאלסָאפ ןיא ןקיד ייב (ב .רָׁשדַארַנ

 עטנסחִי --- 989 --

 ?0 1|סש 800268061/ (0/ 2/000) ש. = ןעשוי

 ,(םד) הֶּבְרִמ הֶּדִמְּב לֹוָנ

 יקָרָמ םסטע (ן/ ס-) = 'עקשוי

 הָסְכִמ 1140-21846, 68נמק/סע (26 פ--) 8 :עקשוי

 ןְׁשֶעֶה תַּברַאל
 ,= 86086 03 ןט80006 ; -ןט86006, ס0טווע . רֹׂשֹוי

 ,רשוי יפ לע מצ 1184 רשוי טיול --
 | .-.זמסיס 006 רֹתֹוי
 / "זמע ((604) עסנמסנמסס61/ 1061מ01181 . רֹוּכְזִי

 .םיִתָּמִל ןֹורָּכְו תַּלְפְּת ץעפקס1 109 986 4

 ! םיִאְצֲהל ,-- גפ1ס08 ! :דַחַי .--4086600/ 466. ֹודְחַי

 .(רֿבד הזיא אצמש ותוארב ורבחל םדא רמוא ךכ)

 8088 03 :תֹוּדְהַא ,- טמופש (0/ 600) . רֹוחי

 .-:8 זמהת טט198 4 רטסזגהת ץ1ט8061ש

 80268104 ;- 0680089 (2/  םיטּוחִי ,} -) 9. םוחָי

 גנמקס218206 ;-0016 4680609 ;הָחָּפְׁשִמ םֵחָי

 .תּוביִׁשֲה
 ,םֵחָּיַה בֶחֵּכ 86008108102! 400ט010604 .. ווירב-סוחי

 ,שִונָסְחַי == גידסוחי

 60 06 ץעסט6 0? 8'006 068062? . ?= ךיז ןסוחְי

 ּתְַּפְׁשִמ טֵחַיְּב הָאְָחִה
 .- 26180281 טשטסע+ג . ֹומְצֲע-סוחי
 81184066 168 (2/ םיכּודיִׁש -) 4. ךודיִש-סוחי

 ׁשיִא םִע םיִאּוׂשְנ תיִרְּב 8 םסע8סת 01 4006 סונומ

 .תָסָחּויְמ הָזָּפְשִּמִמ הֶׁשֵא ֹוא
 / .היִחַי = 600. 'יחי
 8016 ץסעפסמ ;(0281 7. םידיִחי) 8. דיי

 ייֵריִחְי םָדָא
 8016 1:2864012, 18040001180 הרוחס טימ דיחי ַא --

 ,הרוחס וזיא לש ידיחי רחוס
 . ?םס סמוצ סמס ֹות הוא םסתסץ8סוסת, . ורֹודְּב-דיֹחְי

 .- 986 81680680 זמפמ 01 140 6
 0 {ס6 640808 0268, 186 5. 2? הֹלּוגְס-ידיִחי

.- 06 
 ,יָמָרְּפ ,ריִחָי לֶׁש ע1ט806 66 ׂשִיריִחְי

 ןתפע 6 1176! (6 0000 00 8/06י 126 404 היחי

 . = ןקאעמופ 0} 0: 126/800 40 6 16006)

 '--ןסתפ ןןטס 180 1618 6 ךלֶמַה"יִחְי
 זמּתמ 01 ת0016 6680006 (ק/ םיִנְסְחַיו 5 ןסֶחִי

 םעסט10 0ו* :םֵחֵּיַה יִלֹודְּנִמ ׁשיִא 4 :םֶהְיְמ

 עע171168466 ץסנפסמ  !הֶאֵג םֶדָא םהטגוש זמפמ

 ,הָרָחְיְמ תּוכְז ֹול ׁשֵּיש ׁשיִא

 ?םחיַה ׁשיִאְּכ 1146 תמ 8118600189 46/  גידנסִחַי

 ,ריִהָי ,הָאָנ עעסט6, מהטפימֹוק
 1106, 10818:811- ;םּוחִי םס016 668060+ תֹונָסְחַי

 .תּונָתְוַאָנ 8
 ןפס} 0? 0016 4080689 (20 ס--) + עטנסֶחִי

 !םַחַּיַה יֵלֹודְנִמ הָּׁשִא 8118900:806 9 ;תֶסֶחיְמ

 ענינטנ160866 דטס- !תיִנְתְוַאַנ הָׁשֶא עעס4 טטסתמפת
 ז}7 =

 ,הָרָחְיְמ תּוכְו ּהָּל ׁשֵּיִׁש הָׁשִא תנּהמ

= 
 טנעב



 שונָסְחַי

 ,םיִנָסְחַי לָׁש 8118000184010 64. ׂשֹונְסְחַי
 ,-ּב רָאְּפְתִה 00 ם6 ץעסט60 01 0 = ְךז ןענסֶחַי

 90 06 ץעסט6 0? 2 ק61- ןצעמוא טומ ךוז זענסחי --
 ,שיאב ראפתה 80

 448 8221 8281067 2ע640040 01 086 . ן'זי

/22098006 126 /4) 2881068 1890 6246 1010016 

(/0626:000711} == . 
 ,שואו == ׂשֹואיו

 .ןפֶנ ןינ = 68. ג"יי

 .יִרּוהְי 160 11סטעסױ6, 189861106 (// |=) 8. די
 תֶרָו 110016 ?0ת20/ :ׁשיִא זמםת :לֵאָרְׂשִי ןֵּב ,יֵרְבִע
 ,(הנטקה עבצאה)
 !ינודא 21180611 !דני 'ר --

 6 18 21:0807 8 ריי רעסױױרג ַא ןיוש זוא רע --

 ,שיאל יהיו לודנ רבכ םצסיאמ מכת
 +16618 } יֵרְבִל יֵדּוהי 1ס018מ, 1160נ600 66/ ׁשירַיי

 +:00158 (תס 3100158 12ת80286 .||:יִׁשיִדיִ

 ,תיִׁשיִדיַה ןֹוׁשָּלַה .ׁשיִדיִי
 זיִזַנְְּׁשַא-יִדּודְי 106860-601ע88 00/- שטַײד-שִיודַיי

 ,(ןושלו תיִּזנְּכְׁשַא- תיִרּוהְי ,146460-(0ע1080 8. ||

 ְךֶרֶדְּכ 8196 106 )6018 1428226ע 600. ךִילשִודִיי

 ,םיִדּוהְּיַה

 ;לּומ 00 ס1עס0106180 !ריַנ 90 0642186 0 6 ןְׂשיִדָיי

 ,ׁשיִדָײְל םָּנְרַּת 0 לע981896 ותלס 14618מ

 ,תּודֲַי 1סיטנפג 1819, 1062: 8. טַײקשִודִיי
 ,הָיְרּוהְי .6ט0088 (עז. ס -) 5. עקשיודיי
 ,יָדּוהְי .1סט0 (6004.) (ע/. ךע -) 8 לדוי

 "4 ,םױח {עסזמ 106 טיוס וד ןוֿפ לדוי ַא (406) --

 ,םורע םדא 80ו+מ," 8 8מוסלט0 16110ש

 ךרעה לק ידּוחי ישסע181688 9סװז (21 סע--) פ.קַאלירַײ
 יב יֵדּוהְי

 .ןֶטָק יִדּוהְי 110616 .עס6 (2ז. ךעל -).על||עדִַיי
 6006 164 2608, 2608 ךעלערִיי עטיור יוד --

 8טמץס8660 40 1ת08010 980 1681004 04

 םידהיה 486 1026248// ץועסע ם2זממם?ץסת
 ,(הדגאה יפ לעו ןוימבמס רהנל רבעמ םיבשויח

 הָׁשֶא ,הָיִדּוהְי 1ס0158 טטסנמפמ (2/ פ--) 6. ענעדוי
 הָׁשִא 010091/ רדטסעגהת !הָׁשֶא ועסזמתמ תיִרּוהְי

 014-128210260 .000188 רטסתמ8םמ !וםיִמָיַב הֶאָּב
 ,הֶׁשֶא 0116 :ןְׁשִיַה םּוּפָּטִמ הָּיִדּוהְי

 ,יתשא ץמש 6116 ענעדוי ןַײמ --

 א לּומ סס 616ס0100186 ש 6. ןְׁשדִיי

 ,עצונשטואַאי = עצינשַײי ,עצונשטעַיי ,עצונשטַײי
 ,-- 1016 8. }יי

 ;רַענ טסצ, ץסט?ג, ץסטתפ80ס/ (1/. ךע -) לגנַיי

 ,רֶכָז רֶלֶי 4816 4
 ,רַעֵנ ּונָדֹועְּב שמסת 8 ט2סצ 600. זַײװלגגַיי

 טראו םאד ןשידיי טאטשנא ןדײ עשטייד ןגאז יוזא (א
 שטיי יו טגנילק

 ץלַאז-םִי -- 284 --

 {00- ויִתּוּדְלַי ,יִתּורֲעַנ ססצ185מ, קט61116 060 שלגניי
 טסצנ8ממספ8, ץטסעגופע 8. טַײק --|:יִׁשְּפִמ 1188
 ,תּורֲעַנ

 טס 1021:0 040801 1004 ץסטמע ש.?. ךיז ןעלגנִוי
 ,ריֵעְצְב הֵאָרְתִה

 ,-מ ריִעָצ ץסטמםסע 60. ססוװע. רעגנִיי
 .ןיי סטנמס ;-- םע8קס-ש0106 . ןֹפֶנ"ןיַי
 ױקנמס 16801060 101 186 1188/6- 8. רֹמֹוׁשְמַה"ְןיַי

 ס0ט8 40 1486 186 04 186 60/0248

8108818 -= , 
 "שטנםס6 0? 1108610ת, יט1ם6 400066 8. ךסֶנְןיִי

 .= סד פת 16018001 (/07010060 10 /608)

 .--שחנמס 101 ?2880טסע 5. חֹסָפילֶׁש-ןיִי
 .- םעפג0צ . ףֹרְׂש"ְןיֵי
 ,עםוי = עפִיי

 ,ןריוי = ןרָיי

 ,בושו = בֹוׁשֹיִי

 ,הָדֹוּת ?וג8048 8. הֹוּכ"רׂשַי
 ,רוּתו = רֹוּתיַו

 .לכָי 00 06 8016 0 4 ןעלוכי

 86 6084400 םונ טלוכי רע --
 ,לובי ונניא

 .- ץס88101119צ ; = 801110צ, 8910ת008 8. תלֹוכִי
 ןעלוכְו = ןעלכִי

 ,תלֹוכָי = תלֹּכִי

 ;שיִא 1ס110ױ (106) ;=-021184 (2/. םידְלִי) לִי
 .ַטֵּבְמַמ 8 1606 01 זמסמסצ, 0018 (7/)

 "מס יטמס 18 טסעמ 0? 28 יטסזמהמ, 8. הֹׁשֲאיֹדּולְי
 ,הָתּומְּת ןֶּב ,םֶרֶא ןֶּב זמּפמג, ננסע81

 0 18 ט288016,

 .- טפגעמי) 181062084108 (2/. תולָלי) 8. הלְלְי

 (60) ן-06ס88 ן-808 (1/. םיִמַי ןע -) 8 םִי
 ,בֶר רֶּפְסִמ ,ןֹומָה 680 גט1010006, 81:680 תוגזמ'מסע

 8 םע081 זמט1910446 01 קס0װ16 ןשנעמ טומ םי ַא --
 ,בר ןומה

 ,בר ןוממ עמטסמ 100869צ טלעג טימ םי ַא --

 ,תובר תורצ 4 8048 01 41000108 תורצ טומ םי ַא --

 .םָי ץֵרְּפִמ טּפֶ} (4600.) (2. |-) 5. םֹוגסיואדִי
 ,םּונָיְקּוא 0668 8. סוניקּוא-םַי

 ,םוגמיואדםַי = (0/ 8 --) 9. םעווב-םִי

 ,םִי דֶדֹוׁש ןעוע86, 60188116 ( 7 םיִנָלְזַג -) ןלִוְג||-םִי
 6/מס (6/08+ 8684 980 2100196ע- לודְגַה-םִי

 ,ןֹוכיִּתַה םִי זפמסתת

 .םִּיַה בֶלָּכ 8681 (ץע. טניד --) 5, טנוה|םַי
 .- 116 821+ 862, 180 10684 808 ?קיז= חלְמַהיםַי
 זתס ענסעסמ 06068ת, 986 4810006 4 הֹרָקִהםַי

6680 -=. 

 םִיַה יִמ 808-608001, 8810-00806/ 4. רעסַאװ-םִי
 ,הֵּלָמ יִמ

 ,םִיַה חַלֶמ 808-8816 . ץ'לַאז-םַי



 ריִזַח-םָי

 ריִנֲח 868-808) קסעקס186 (ן/. םיִריִזַה) . ריזַח|-םַי
 ,(גד ןימ) םָּיַה

 .םָּנַה תֵּיַח םגפ106 8ת1ג8) (1/. תֹויַח --) . היֵח-םַי

 זמפָצ םנפ 2846 26 (2} םֶמָׁש חַמי) קט ֹומֶׁש חַמְי

 . = 3106 סוג3 ! (6:086)

 ןמפָע 818 תתזמס 26 16- ק/שי ֹורְכִזְו ֹומְׁש חַמִי

 . = תבסנמסע8006 106 0109966 סט9 ! (02056)

 ,העָר הָּׁשֶא דט101:60 טטסצמםת(4/. ס -- )פ.עצונֹומְש-חַמִי

 ט10806 זמהמנ 800טמ- (ע/. סע -) = קִינֹומְשיחַמְי
 .לַעּיַלְּב ןָּב ,עֶר םָדָא 1

 .הֹלְּבּנַה -יֵמְו-תֶׁשֹלְׁש = 5. ע הֹלְּבְַהיִמְי
 8278 2260 ץספעפ, 8 טסיצ 1080 8.4. ם נָשְ-םיִמָי

 ,דֹאְמ בָר ןֶמְו 116
 980 1021101 488 (2/000 669 8. 2/. םיִאָרֹונ-םימָי

 404, 206 ס/ .40006װ00 0000 0404

1606 == + 
 לֶׁש 01 186 1081101 סהץ8 06), גידמיִאְרֹונ-םיִמָי

 ,םיִאָרֹוּנַה םיִמָּיַה

 .םִּיַה ליִלָא זמסעצמפמ (2/ } -) :,שנעמ-םִי

 .טַארטש-םִי == סַאפ-םי

 .םיִּמַי רֵבֹוע 808-18101 (םז. ס = ,=) 9. רערָאֿפ-םִי

 808-888, 8819-0406/ םמ (2/. | - ,--) 8. שיוֿפ-םִי

 .םַּיַה גַּד
 םָּיַה םּוט 868-םסע8ס0} שפ1עט8 (0/ -) 5. דרעֿפ-םִי

 ,סַארטש-םִי = לַאנַאק"םַי
 םָּיַה לּותָח 868-083 (/50) (עז ץעק -) . ץַאקװ םַי

 .בֶנְּזַה ְּךֶרֶא ףֹוק 1004-981106 זמסמ/סש ;(גד ןימ)
 ,םָּיַה תֵלֲחַמ 808-8101:688 . טַײהקנַארק-םִי

 | ,טײהקנַארק-םִי = קנערקדמַי
 ,ןלזנ-םַי = רעביורזסי

 .קָָא ט ש-ש םַא י==קָאטש"םַי

 8018168) תהזעסשפ (0600) (04 ן-) סארטמש"-םי
 ,םָי רַצְמ

 ,ןשמַאי ,ןווַאשמַא י=-ןעמייש"םַי
 ימָנ תִיַנָא 568-1086 (2. ן--) ףיש"םַי

 .בוט7םוי == בוטָנ

 ,גידבוט - םוי== גידבּוטְנִ
 ,הָלֶעֹוּת ,ּהָאְנֲה ,---ט16 (ע1 תוקיני) 8.הקי ני

 00 461176 8 טסמ686 {זסזת םָעפע ןופ הקיגי ַא ןעיצ---
 .רברמ תלעות איצוה 80106181מ

 ,---1011808110מ, 08818; 616106ת7(1 תודֹוסָי) 8 דֹוסְי

 {ם6 10ג 616106818 (/:/6, 100107. תודוסי ריפ יד---

 .(הור ,רפע ,םימ ,שא) תודוסי העבראה 600 62/)

 .-- 804611288, ק81ת8 . /. םירּוסִי
 .ןֵה ,םָנְמֶא ,ןֶּכ ץ08 606. עי

 הַמ הֶיְהִי ס0146 יטמה0 זתה} עש- המ יֵלָע רובֲעַי

 .הָיְהיִׁש
 .ןַחֹד יניֵעְרַּנ תמ11169-80648 5. 0. סעלנעי

-- 909 --- 

 | ידָיֲצ םטמססע/ םטמ?פומּפמ (2/ ס- .-) פ. רעגעי

 גינעי

 עטס = לַארענענ = עקס - ,לַארענדעי

 80 811 סטסת18,/ 29 םתצ 1806 460 סלַאֿפנרעי

 א לֶככ
 .ןוקסַאמַאד = קׂשַאמעדעי

 6804, סצסעש} 200. 4006/ סערעי ,ערעי ,רעדעי

 ערעדעי ,רערעדעי 809. || וּלָּב םעטםסע (0/ !00)

 ,תַחַא לָּב ,רֶחֶא לָּכ סטסעצ סתס} סצסעק ט06+צ

 ,הָׁשֶא לָּכ ,ׁשיִא לָּכ
 רעדעי ַא ,רענווא רעדעי --
 ,בדא לכ ,רחא לכ 0089
 לכ 6166 04 16 ?טקס ווווצ יד ןוֿפ רערעדעי --

 ,םינשהמ דחא
 .עּוׁשָי )ס8ט19 (21 ן--) . טיאוועי

 .םיִעּוׁשִּיַה לֶׁש .1680111081 66. שיטיאוזעי

 רֵרֹועְמ ׁשיִא ע1618016 ץסנפסמ :ּוׁשֵי )6808 8. םוועי

 ,םיִמֲחַר

 .יִרְצֹוּנַה ּוׁשֵי ,16808 (081189 8. םוטסירק-סוזעי

 ,לָּכ סטסעיק עניסח. 4006/ עדייוװטעי ,רעדיװטעי

 .ׁשֶּבַנ סס 60066 ש. 6. ןסעי

 ַחּוׁשַא ץַע לֶׁש 04 וע 66. עװָאלעי
 ,תושא 111-ט1:66 םיוב רעװָאלעי --

 ינתפצ 10 60106 טק," 1189 (27. תולעי) 5. הלֲעַי

 טטסע0 04 8 ןסנמ 1א!קקטע ץעפשסע 8900 8

 םֹויִל חָּלִפְּת לָׁש הָנֹוׁשאִר הֶבֵּת 8 טסנק 1046 טס(6
 טטנגט14) !הָקֲעְצ םסש| ;םר לֹוקְּב תֶרֶמֶאָּנַה רּוּפִּכ
 .הָמּוהְמ ,ןֹואָׁש ?וגנינ1ְ
 40 18186 8 תםסױט} תולעי ןכַאמ ,הלעי ַא ןכַאמ --

 ,חֹוצ ,קעצ
 "זמפש 10 1186 226 00106, תהתמס 8. אוביו-הלעי

 01 2 ץנפָאס; 8810 סת תםסיז זמססמ 2046 סת

 ,םיִנַחְבּו ׁשֶדֹח ׁשאֹרְּב תֶרָמֲאְּנַה הֶּלִפְּת 11011088

 ּוׁשַא לֶש םיִפָנֲע טיפס 01 160 םע 8. קונלעי

 ,םֹדָא
 ,בּוקָר ,קֶמָנ ןעטס:01166, 1:00068 461. עקלעי
 ָא +וגסמ 00 טלָאמעי
 5166 81206 טמ,7 8 ט0016 סצ יטתוסג 406 דֹומִעַי

 8 ןסױז 18 081160 90 186 16860142 09 6
 תֹולָעַל הָאיִרְק תַּלִמ 1800 ֹוגב 136 6
 ,הָרוּתַל

 ,מלָאמעי = טלעמעי ,טלמעי
 דטסנמפת !הָׁשָא םֵׁש םפתנס 01 8 יטסעממ קי עטנעי

 ןֶׁשָי םֹּוּפִּמִמ הָּׁשִא 010-18881000 רטסעגםמ :;הָׁשֶא
 9 ראסזמפת 1146 211 םעמנעי עלַא וװ עטנעי ַא --
 ,םישנה ראש ומכ השא 0064 לטסתנסמ

 םרעײלשעג שרעדנַא רָאנ עטנעי עגובלטו וד (44) --
 686 881מ0 !םֹומי סתוְש ותמ 2 6146עסת9 ?סעזמ
 .רחא ןפואב קר רבדה ותוא

 .קָנָּאַה .ַחֵנָּאַה עטס םעסּפמ ט. =. ןעשטנעי

 (ענִינעי סָאד ,עגינעי יד ,רעגינעי רעדנ זיסח. 0020. גינעי

 .-ֵׁש יִמ 46 יטתס

 ' סטסנצ 026} סצטסגעש



 סנעי

 .אּוהָה רֶבֶּדַה 6880 9מותש עזיסז. 6060 םנעֹי
 0980 :אּוהַה 4086 סח 060 ן'נעי ,ענעי ,רענעי

 ,םיִׁשָנֲא ,ׁשיִא סתס !יִנָׁש

 6886 זמּפת 4886 טטסזגהמ ױרֿפ ענעי ,ןַאמ רענעי --

 ,איהה השאה ,אוהה שיאה

 סת 986 0086 8106 01 686 םי טַײז רענעי ףיוא --

 ,םוניקואה לש ינשה רבע לע 0669
 .אבה םלועה 66 0961 טט0116 םלעוו ענעי --
 ורמאי ךיא !גסלז 4008 006 8הש ? ?רענעי טנָאז ווו --
 ? םישנאה

 ,רַאװנַאי = רענעי
 ,לַארענעג = לַארענעי
 ,עקסלַארעגעג = עקסלַארענעי
 ,עשלַארעגעג = עשלַארענעי
 8.|| :אּוהַה רֶבְּדַה 6886 4818: 200. 6460 ן'נעי

 .ףּואָנ 10101084104 (00//.)

 .ףֹאָנ 0 101010866 0 6. . ןצנעי
 ,ףֵאָנְמ 10ש410800+ (ם. ס- !=) 5 רעצנעי
 ,(הקירימא דיליג יִקְנַי 1 810:06 (4) (ז. 8 -) +. יקנעי
 .ןעיסָא ==) ףָרֹח ,ףיִסָא םג?טזמת, 1411 + ןעיסעי
 ,ףרֹה לָׁש ,ףיִסָא לֶׁש פ2סט10081 66. גורנעיסעי
 (אבצבנ הֶרָׂשֲע רַׂש ססניקסנפ) (4/. ס -) 5 רעטיױרֿפעי
 ,= סט; 8006890/ 18000 . לניִבָא"בקעַי
 ,קַאי ןוֿפ טראוורענעלקראֿפ !לקעי

 .הָמֹוׁש 9001 ?לקעי
 ,גורָאי = גורעי
 יִרְצֹונ ןֵהֹּכ קע1086 (6מ 200590) (ק ס--) 8 רררעי

 ,(יםורג

 עמרוא == רֹוע 1089861/, 8/ומ 8 עכרעי
 ,רֹוע לָׁש 04 1686, 03 81ת 60/ ןעכרעי
 סטסניק 0606. || ּ!יִתְפְׁש קספנ!ז, 2גתט81 04/- ךילרעי

 ,הָנְׁש לֶכְּב ספי, מט7}!2

 ,ןריוי = ןרעי
 ,ךוז ןרָאי = ךִיז ןרעי
 ,ןּוגָה ְךֵס 0800008016 םטנג (/) 6 הֹפָי

 הֶׁשֶא 068װ11?ט1 דטסנמפת (/. תֹויִפהָפְי) 8. היִפהַפְי
 ,רַאּה תַפְי

 ,-יִמהַּפִי = (1, תֹופַפְי) 6 הֹפָפְי

 6111 טסענפת, טס8טלש (עז.| -) . רֹאֹוּת-תַתְי
 ,רַאּת תַפְי הָׁשֶא

 וםס ץפנ?ותפ 01 980 8סט|, 1889  ׂשֹפְנַה-תאיִצְי
 , = ט1084

 זםס םסנמפ 1010 ?עסזמ דלסימפ 6 . םיִרְצְמ-תאיִצְי
 .- 1806 64064ט8

 ,שפָנַה -תאֹיִצְו = הֹמָׁשִנ-תאֹיִצי

 -- ס1084104 01 906 טס0116 . הֹריִצְי
 ןץ28810ת ; = 6011 14011081108 (עז. פ -) . עֹרֶה-רִצַי

 ,הָקּוׁשִּת ,הָוֲאַּת
 00 06 861200 0168 ערה"רצי ַא ןצעמוא ןעמעננָא --
 ,הואת הואתה 4 ,88810מ

 יִמְלַׁשּורְי -- 286 --

 הואּת 80סניזמ8} ק88810ת ערה-רצי רענרעפוק ַא --
 ,(תרעוכמ השאל שיא תואת ומכ) תילמרונ יתלּב

 .-- 8006 1תט1ומתפוסת . בֹוט"רצִי
 "מת 88108004 26 (2/. ס--) א. ןקרוּפ"םּוקְי

 שסוג0088766," 41616 01 זיסס 580086מ ךקניפק 8
 ,תָּבַׁשְל תֹולְּפִּת יִּתְׁש לֶׁש םֵׁש

 טס460101108 ןֵמְז ,הלָדְבַה ,רָנ ,שודיִק ,ןַײ 60. !זָהְנְקִי
 סת יטוםס,14104ט5מ, 2626010010 סת 1104
 11800818מ8, 0!9882180ות08 10/ 986 ץס?טתת

 01 986 868800 (026060 0/ 6 10 0000408'000 

8 +108800606 /0 104024 106 10/0600 00862661 

 . == ןט040/0 406 0/086 ס} 500004/)

 ותס 220 02260108 10 820020מ8 . 'זִהְנְקִי
 ,םיִבֹומ םיִמָיְו תֹותָּבַׁשְל תֹורָנְו ןִיַי 806 2011088

 60 8611 יטותס 826 68260108 זיהנקי טומ ןטלדנַאה --
 ,םינחו תותבשל תורג רכמ101 88008628 86 2011038

 .=-8 8/162016 זמהמ . רֹקִי
 .--עפנווצ 5. תֹואיִצְמֲה"רַקְי

 6צסי- !רֹוסֲחַמ 808:019 ;בָעָר ,רָקי 462:08 . תֹורְקִי
 ,לֹודָג ריִחָמ 0108 עסעס6

 026 שמס 0021/868 040/- (1/. םיִנָרְקִי . ןֹרְקִי
 ,רֶקיְב ֹותְרֹוחְס רֵכֹוּמַה ׁשיִא 1089 8

 186 ס08/01006 0? 6401010200 ץ11008 . תֹונְרְקִי

 .רֵקָיְב הָריִכְמ
 דשסזמפמ רטמס 008:808 סצ01- (2/.פ -) 5. עטנרְקַי

 ,רָקיִב ּהָהָרֹוחְמ תֶרֶכֹוּמַה הָׁשֶא 1099 עע,8

 40 4611826 6401211829 קע1068 0 .?  ךוז ןענרְקִי
 .רֶקָיְב ֹותָרֹוחְס רֹכָמ ,לֹודָנ ריִחְמ ׁשֹרְּד

 .-400-1081100 זחּהת (2/. םיֹאָרְי) 8 אֹרָי
 תַאְרִי 8300 :םיִהֹלָא תַאְרְי ,-1681 04 6604 5. ירֹאְרְי

 | ,דֹובָּכַה
 .=- 8 (104-1081408 820 8100616 1080 84 םלָשְו-ארָי
 ,םיִהֹלֲא אֵרָי ׁשיִא ,-- 004-1081108 זגפת  םיִמָׁש"אֹרְי
 ,םיִחֹלֶא אֵרי ,םִיַמָׁש אֵרָי 600-102ג1ת8 66. גָודמיִמְׁש-ארָי

 .- םוטס 16ט666006 8. רֹובָּכֲה-תאִרְי

 ,םיִהֹלָא תַאְרִי 1089 01 606 +. םיַמָׂש-תאֶרְי
 םםתסזזזמסמוסט8 (עז. ְךֹע -) פ לֹמיִנְּפ-םיַמְׂש-תאֶרְי

 .דֵּסַחְתִמ ׁשיִא יֵנְּפ 6

 6646 ?16010016,/* רטע89מ, 1טנַש  ע886 א ןֹווָגְרִי

 יא ןֹורָח .ףֶצָק
 .--101:08ת (גיזטסוי) 01. ןרֶרִי

 זחפ} םוא 210עש 26 60082066 ק/טי ורֹוה"םורְי
 (60060/ 6110 106 0006 0} 0 10100 40 1006 10104/60י

 . =- |ץסו 7118 1061 ןלגניס
 ,*-18061108006, 26110206 (2}. תוׂשּורי) 5 השּורי

 . == 161881610 2ק7"- םִיַלָׁשּורְי

 דּומְלַּת 1116:080!ץ101984 21:1ז0040 8. יִמְלַׁשּורְי
 11161:0801ץ10118ת, 1ת/80192ת3 (ק/. פ --) :יִמְלַׁשּורְי
 . = 01 ,ןסנג88162



 דיִרי

 טגזמט1; 00 38 (2. םיריִרְי ,{ -) . ריִרי

 ,הָמּוהְמ ,ןֹואׁש טןקגיס8

 לח , = גנמקסטסע18 מס ; =- 4000811 4. הדירי

 רֵהֹוס 046 טטמס טס8 ?81יא (ע0 סע -) 9 קונרירי

 | .םיִדיִריִּל עַמֹונ

 סתס 04 186 ;-סטנו8ות (/. תֹועיִרְי -) . העיִרי

 816018 04 םהעסנגנמסמפ 03 טטוגנסג ?מס 8ס1

 .--03 19 1220 18 1866 טמ
 .- םע0608) טס86080108 5. עז. תוקָרִי

 0 ותמסנופ 809 טצ 1םמסנו- ש,6 ןענע - ןעװשרִי

 ,שרי 6

 8010608100/ ;  תֹואיִצְמ - , -- 0418961069 טסומש . ׂשֵי

 | .יִשָּמַמ רָבָּד .םטט 1

 90 6028106 0ת08017 שי ןצנַאנ ַא רַאֿפ ןטלַאה ךוז --

 םדאל ומצע תא בשה המ וזםמסע?8מ? סס

 ,לודנ
 א ףרָׂש -ןיי = סה שיי

 "?ןנסניס 8ע0 1080 טטגס 88צ 7 28 6 םירמוא-שי

 ,הָעַּד סעגמנסת

 ?םסעס 18 המת סץקומֹוסמ םירמוא-שי ַא ָאד זוא םע --

 | .העד שי
 ,בֵׁשֹוה 60 8689 ש. 6 ןענע - ,ןעװבׁשִי

 ;- 864016061/ 00108/ (2/ םיִבּוׁשְי) 5, בווׂשָי

 . = 8ס11001810 }= 601001881100 :רָפְּכ ססעס6

 . = 601001880100 03 081689106 5. לאָרְׂשי-ץרָא-בוׁשָי

 . = 0028106181100, 4611068110מ 5. תעַדַה-בושי

 , = עעס8סעט8110 01 {מס יט010 םלֹועָה-בוׁשָי

 ,םָלֹועָה םּוּיִה

 ; בֵׁשיְתֶה עס 60081661, 0611061806 ש +=. יז ןֹבושי

 יקְּמְקַּפ 90 116810816 :ץֵעְיְתַה 90 181:0 6002861

 .רָפֶּכ תֶבֶׁשֹוי ססטנג?ניקטשסנמפת (27 ס --) 4 עצונבושי

 ס0טמונץנמּפמ, ץנםפס; (ע/ סע --) 4. קונבוׂשְי

 .רֶפֶּכ ןָּב ,רָפְּכ בֵׁשֹוי

 "שוי יװ טדעיעגסױרַא טרעװ ׁשיִי ןיִא "ש/ תוא רעד (א

 ,(לאמש ןישנ ׂש ַא זיא ףוׂש ןיא םנה ;(ןימי ןיש)

 עװעװטסַײטַאדַאכ -- 2654 =

 )ס8 18 04 ראפקתעסומ/ 1ס808 עק. יֹרֹצֹונֲה-ושִי

 . = סג
 .- 88108010מ (1?. תועושי) 4 העושי | ,

 881080/008 826 00280- 5. 2/. תֹומָחָנְ-תועּוׁשִי

4108 -, 

 18110061081 2086סזמװ, (2/ תֹוביִׁשו 4 הֹביִשְי

6 1488101081 -= . 
 89606ת9 04 8 (4/. םירוחַּב -) 8 רוחָּב| -הביִׁשִי

 - - יֹהְביִׁשְיַה ריִמְלַּת 'ת81גוג01021 2086סזמ9

 ,רוחָּב-הֹביִשָי = (עז טַײל --) 5. ןַאמװ-הביִשי
 .רֹוחָּב-הביִשְי = קִינהֹביִשְי
 486 זמטמ02ת6 60ט1:9 0? הטַמ-לָש-הביִׁשִי

 == ןט 6
 .= 061081121 ססטעז 486106{1 8. הלעמ- ְש-הביִׁשִי

 801009מ1מ8 0108460 09 04 תס-  ןיֵאָמ- שי

 .- מומע
 .י- 1889 ץספג'8 םזפגמ ; - 010 00. ןׂשִי

 166 םנתמ 1088 זמס (0560 50 6 00/00/ עי יִנְקְׂשִי

 ווא

 06 טגס 18 תסוומס; 8 ;-.181861 עי לֹאְרְׂשִי
 .= סססת תסע 8 1:6ט6

 .-118מ? טטהָצ 826 עסטסע86 עי ְךֹופָהְו רֹׁשִי

 .= טעע18? זמתת (ע/. םיִנָרְׂשִי) .. ןֹרְׂשִי

 .- טעקס סמס88) 181:2088 . תֹונְרְׂשִי
 .--סעממפמ (ע/, םיִמֹותֹי) םותָי
 .--101816 סזיקמהמ (ע/. תֹומֹותִי) 8. המֹותי
 ,םַײ קשימֹותִי =טַײקימותִי
 .םיִמֹותְי לֶׁש 03 סצממפמפ 646/ ׂשימֹותְי

 ,םֹותָי דַמֲעַמ סיװמּפממסס4 8 טַײקשיומותִי

 זיסזממהמס 1 2 סוג890עמסני'8 6101 2ץץעס- . רֹוּתַי

 .=- 0114060 ט} 2 18110ו

 626 1686 1886 88 0808066, {מס 4 הטלַּפ ַּפַה ותִי

 .רָאְׁשִּנַה טֵעָּמַה , -- 116016 1880 8 גיס 4

 + == 1610 = (72:26-40-1600  ס}" 2/0568) חקזיי ורָתִי

 ,םיבר תומש זמפמצ ת8נמס8 ןעמענ םורתי --

 .=-80ט221886 (2/. תֹונֹורְתִי) 8  ןורָתִי

 הָרֵתְו הָּדִמ ס40688 8. תֶאְׂש-רתִי

= 
 1860 61סטסתפמ 1606 04 מס זזסעעסש 8 כ

 ?ששתו- ||זיָרְבֶעָה תיֵּב-ףֶלֶאָּב הֵרֹצ ע תַחַאָה תֹואָה 88 מס

 .םיִדָׂשָע טוסטו

 ,ךוא = 600. 'ב

 ,םיִרָרְס א סמ808) 00210800ת (2/ |-) 6 סָאַאכ

 ,לֹודָג לֹוּבְלִּב
 .קינדיַּבַח ,עצונדיַּבַה = קונדַאבַאכ ,עצונדאבאכ

 082810ע 2190 טטסנגסת (1/. סע -) + קונַאבַאב

 2 ,םיִׁשָנ הָעֹור
= 

 ,דַחֹׂש טצ1מס 5. רַאבַאכ
 - ,ַחׁש ַחֵקֹול טצוטס-?8טסע (עז. םע =) 8. קינרַאבַאכ

 וע בוב = ַײבַאכ

 1066:00061) 400018001 (ןע. סע -) 8. ַײטַארַאכ

 ,ןֶלרַּתְׁש
 ,תּונָלְרַּתְׁש 1001068810מ, 106014110 +. עװטסַײטַאדַאכ

 ,תּולְדַּתְׁשַה

 40 144010006, 10661806 2. 44 ןעװעװטסַײטַאדַאכ

 ,-דַעְּב לֶּדַּתְׁשִה



 םָארָאדָאכ

 ,הָעּויְתִּב 14 תגס11סמ 0666. םָארָאדָאכ
 .העונתב היה 40 06 1ת 1001102 סםָארָאדָאכ ןווג --

 ,לָּדַנ 0ס ץפו8ס, 2ע006, עספצ ש 6 ןעוָאכ
 סט868016 ?טז- :;תִיַב יִנְיְנֶע 6008סזמ7 5. עװטסַײזַאכ

 ,תִיַב יֵלְּכ םנסטע6

 00 2660 םסט86, 1022206 עװטפַײזַאכ יד ןרנֿפ --
 ,תיב להנה 416 06

 "88 סתס 01 1046 רטס19מ1688/" ק/שי- םיִקיִרָה דחַאַּכ

 ,לָפָׁש םָדָאְּכ ,-88 4 זגספת 06 ןסט ץס80ת
 {ס 80010 28 8 {סיט טס/- םיקירה דחאכ ןעלדיוז --

 ,לפש םדאכ ףרח 804 68

 ,הָקיִתְׁשִב 800ע611צ , קזנט89ס1 600. עקשירקָאפ-עטַאכ

 ,דֹומְּב
 יִּפ לַע ףִא .יִּכ ףַא 1םסטעמ, 8190מ8004008 6000)} שטָאב

 לֶבְל 80 10880 006.|| וםִא םַנ סטסמ 1תסטםמ ;יִׁש
 ,תֹוחָּפַה

 ,ׁש יִּפ לַע ףַא ,יִּכ ףִא 81ס049: 001. וליפַא-שטָאכ

 ,ש טָא כ = עשטָאב ,קושטָאכ ,עבשטָאכ
 ,עדָי-אלָּב = עדייאלדוליִאּכ
 ,(קוחצ) !אַחדאָח ם8-ת8 ! (6//1600) 406. ַאכ"אב
 ןתֹורֲעַׂש תַציִצ ג10 04 םפוע (2/ סע --) 8. לָאכָאכ

 הָּיִסּור ןֶבָל יּונְּכ ם10מ8תנ6 01 8 1400016-1948814

 ,הָּנמְּקַה
 0010 6380 04 1:0888 800 תהפמ ? ן'ערָאלָאכ

 .תיק ;יו ר ָ;ָּב ליִלְּב םִע ץּומָח הָקְׁשַמ לָׁש רק ליִׁשְבַּת
 !בָחֶרְו ךֹרֶא דֶיְּב 10086 0108 (2/ |-) 5. טַאלַאכ

 .רֵקֹּבַה ׁשּובְל עמסזמומפי- סט
 .אֵלַמִמ ע81001 (עז. סע -) . קונטַאלַאב
 לָׁש ןֶטק תִיַּב ץ0258008 תםט9פ (2/ ס -) 8  עפולַאכ

 ,רָּכֶא
 ,עמולַאב ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עקפולַאכ
 ,טלָאװ טבונ = ם9שי. טלַאב
 ,עוועילָאכ = עװַאילַאכ
 הָיְפּונְּכ ססזמץקּפמִצו ם8מ8 (/? ס -) 8. ערטסַאילַאב

 ,הָרְבָה
 ,לענב) םִיקֹוׁש-תיֵּב 0004-168 (עז. ס -) 5. עװעילָאב

 ,בחר הפ 8 012 {ג0398 עװעילָאכ ַא וװ פױמ ַא --
 ןיִעֵמ :עֶר"יִלְח לָׁש 0 ענשטיורעילָאב

 | ,טְרייִלֲח
 .לֵמ עֶרייִלְח 000161146 8. ענורעילָאכ

 8100 :עֶר"יֵלֲה 00168 (קז 8 -) 5. עירעילָאב
 אֹלִׁש ׁשיִא 2004-101-4010129/ ויִנָלֹוה םָדָא ןעס180
 ,הָמּואְמִל חַּלִצִי

 ,ערייִלְה 02016/9 5. ערע לָאכ
 םָדֶא ,רּוּב ,רַעַּב 001, סםט2| (// סע -) 4 סםַאּכ

 ,(א םַג
 ,םַא כ ןוֿפ טרָאװרעמערגרַאֿפ ,עלומַאּכ

: 

60. 

 ר טאש

 -עה ןייז טלָאװ סע יװ ,םָח ןבירשעג טֿפָא טרעוו םאכ (א
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 | .(שיסור ןוא שיליופ) טרָאװ שיװַאלס ַא זיא סע רֶעּבֶא יׁשיאָעוְּב

 לנַייטשפַאכ

 םיִׁשָמֲח בֵׁשֹוּנַה םִיַרְצִמְּב תֹופֲעלַז ַחּור 1:118181 8. ןוסמַאכ

 ,ןיסמח :תיביעב ומש הזמ) םֹוי

 ,םַּנ ,רֵעַּב לֶׁש םססע18מ, 366 46)}. עקסמַאכ
 ג8'01/80 0018 (2/ |ן=-) 8 טנעמָאכ ,טעמָאכ

 ,ןֹולְמִמ
 תיֵּב .אָלְּכ ץעוּפסת (/. 8. || :הֹּפ ,-גסע6 600 ןאַּכ

 ,רַהֹס

 ,הָרֹוחְׁש הָרָמ ונץעססמסמ4118 . ַארדנַאכ
 ;םיִלָטְּב םיִרָבְד 1010 1814 (2/ ס -) 8. עינָארדנַאכ

 זא יּודַּב רּוּפִמ 1010 8פסעצ, 1816 01 8 ?טס

 ,(ב הָנֹוז דעמסנס, 8?עטצממס+ (2/ ס -) 8. עטנָאכ
 .ערעיל סאַח == ערעילסַאכ

 600- :הָריִהְמ הָמיִפְּת םמפק !הָּפיִמֲה 818008 8, פַאכ
 ,ןֹויִעַר ססץ?1סמ

 ,ףשח 90 828000 פפַאכ ַא ןבעג --

 שפק 90 ןטזממ טק, 8981 ּפַאכ ַא ךוו ןבעג (00,) --
 ,עוטרזה ,ומוקממ
 {18 18 8מ 1ת8021008 ןואג ַא ןוֿפ פַאכ ַא זוא סָאד --
 ,ינואג ןויער אוח הז 60806װ1108

 ,ףֵמֹוח 8מ89סג6/ (2/ סע --) {. ןופַאכ

 ;תֶּלֶּסַנְתִמ תֶלֶד (עגע-0001 (ע ךע-) לרוטּפַאכ
 ,תֶדֹּכְלַמ עס

 ,רָבָד ססעמקּפמצ, 2820, ם8ת8 (ק/ ס -) 5. עטפָאכ
 ,הָצּובק

 .תֹוצּובְק זמ ס0נ0ץ/8ת108 1ת 28מ08 006. זַײװסעטפָאכ
 ,תֹוצּובְק

 {0 80106, וףֹסָה 900 888008) 820 02 6. ןֿפַאכ

 ;(םיגד) דוצ !דֹכָל ,םֹפְּת 90 68906מ !םֹפֶּת 6896

 הֹלֵע ,היֵה 0ס טס} 1846 0 ?.|| :הֹוָל 90 םסעעסיש
 שי. ךו=| :רָתַמ 90 06 ןם 8 םטעע !(םוכס)

 ,אֹצְמ והָכַנ 10 618006ע
 ,חולמ חול 40 0218/8 2 1080 האולה ַא ןּפַאכ --
 16 102268 006 ןשנעמ ַא ףיוא רעלַאד ַא טפַאכ םע --

 ,שיאל דחא רלוד הלוע 00118/ 101 2 זתפת
 19 18 ןפ8?םס/ 88016 ץרוק לםוב ַא טפַאכ םע --
 ,םעמ אוה רצק
 ןג0 641800ץ04664 טעפש וצ טפַאכעג ךז טָאה רע --

 ,(הרקש המ) הלנֹל רחָא אוה 800 6
 ;תּוריִהְמ 118806, גגניז ?הָפיִמֲח 8809 . שינעפַאכ

 ,שונרעּפַאכ == ;ןֹוׁשְמִׁש קֹוחָצ ט1146עמ8מ'8-טט144
 ,תֶדְֹלַמ שפע (2/ ךע --) 9. לטסעקטפַאכ
 0816מסנ4 !:ףָמֹוה 8ת80000/ (2/ ס=) 5. רעּפַאכ

 ,דֵכֹול ,ׂשָפֹוּה 08ץ090/
 118866 :;הָפיִטֲח 84800ם0886 5. ײרעּפַאכ

 ,ןֹוּפִה
 ,ףֹמֲחַל םֶדרָקַה 101680811ת8 8. שונר)פַאכ
 ,לטסעקפַאב = לגַײטשּפַאכ

 .ןגטעגצצ;

 ץוכייש ַא רשפא עטנָאכ טָאה (ב .2480:0ת3 שיליופ == (א

 ?בייווסבעק א ואְתְניח ל טרָאװ ןשיאעדלַאכ םעד טיט



 רָאכ

 | 6001/ :הֶרֹמְוִּת ,הָלֲהְקַמ סגסעטפ (2/ |--) 4 רָאכ
 ,תָסָנְּכ תיֵּב לָׁש הָלֵהְקַמ

 1110088, 8101:0688, 4180886 (2// ס --) + עבָארַאכ
 ,חָלֲחַמ
 ,ע קטנַאּפ ,ז ,עבָארַאכ עקטנַאפ --

 ,הֹלָח 90 26 110 טס 8168 ש. א ןעבָארָאכ
 ס48140161, (2/. ןר'עט - םרעט -) רעט קַארַאכ

 .יַפֹא .עַבָט ,הָנּוכְּת ם80טע26

 ,-לָׁש עַבֶט ןִיַצ 90 ס8180161180 ש. 4. ןריװרעטקַארַאכ

 ייָניְפֶא 008180461718616 60{. שיוטסירעטקַארַאכ
 א םֶרֶס 900 8010, 08801816 ש. 6. ןעװעשטשַארַאכ
 ;םיִדָיצַה בֶלֶּכ םעסץוגסטמ4 (2/. סע .-) 8. טרָאכ ,טרַאכ

 ,שּוחָּכ םֶדָא 81686461 ץתס180מ (/4.)

 ץעסט181008, 68080108 8. שטרַאכ

 ,הָדיִצ ,ןֹוזָמ
 ,לָבֹא תיֵּב 689/09-גס86 (ןז. ס --) 4. עינועשטרַאכ
 6401189/ סםסעט8 81006/ (1/ |-) 9. טסורָאכ

 ,הָּלֵהְקַמְּב רֵרֹוׁשְמ
 1010816 סמס;ט8 8196/ (ןע. ס --) +. עקטסיורָאכ

 .הָלֵהְקִמְּב תֶרָרֹוׁשְמ
 ,הָרֲחַנְּב םֹׂשָנ 60 18:0016 0. 0. ןעלכרָאב

 .הָרֲחַנְּב םֵׁשֹונ 18091109 064}. גודנעלכרָאכ

 .הָרֲחַנ 8801180 5. ײרעלכרָאכ
 תיֵּב - סוגסז1 87ת220806 (ק/ |-) 8. לושרָאכ

 .הָלַהְּקַמ םִע תֶסנְ
 2880 19 1 ץסנוממ  ק/א- יּתְדִבָא יּתְדַבָא רשאַּכ

 .-1 ץסע18מ, 1 םנמ 1080 תמליטהש

 "סתס יאס 18 8|סש 09 8060, 4. הֹפ"ֹדַבְּכ
 ,םָגְמַנְמ 8561, 86044616/

 .י-ע080008 } - םסתסנ) ם1סעיק 8. רֹובְּכ
 00 1680609 8 ם0180ת ןצעמוא ףיוא דובכ ןגוול --
 ,שיא דבב
 1 069 ץסטע 8160 דובכ רעַײא רעבוא טעב ךוא --

 ,ךדובכמ הליחמ שקבמ יננה
 מס ונוסמסע (6 וטסויס 4560 40 6 1606 5. -רֹובְּב

 . -- 067 סני6 1006 100006 0} 1006 2690 6600068860/)

 ,דוּבי ִּכ = דֹוּבִּכ

 ,דוּביּכ = םַאדדוּבַּכ ,בַא-דוּבִּכ
 88 11 10 טטסעס 0881016 (62קויס98100 060. לֹוכְיִבַּב

060 10 0400004000 10/60 1:0100004 1026 404 408600 

 4060008 1008840/6 0004 ףמ 106 0086 0}) 84

 ,םיִהֹלֲא (606 5. || ; = |6:08)
 .=- שסע9מ, זטס198 יטתנ1ס 46/). יאדַּכ
 .- עעסץסעוע 606. 'עֶּבְרַּכ
 ,לָׁשָמְל ֹומְּכ 88 109 10808006 !ֹומְּכ ןוס 066 הֹמֹודְּכ
 28 101 10868206, 288 104 000 לֹׁשָמְל- המֹודַּכ

 ,לָׁשָמְל ֹומְּב סצמ6
 .= 1006, 8ממסניס (2/. םירֹודַּכ) 8. רודַּכ

 ט1690818}

 ,8 82 שיפורניילק ןוֿפ יןצישֿפיל ייּב (א

 לעוו'כ --- 289 --

 .רודכ יצח 2620184616 רודכ רעבלַאה --

 . = 96 90שע6801181 21006 5. ץ'רָאה-רודַּכ
 .ןעמָל ,יֵדְכִּב 1 0661 10,ומ ס1:4ס1 9280 60}. יֵרְּב

 ,תוארל ידכב {ת 0146 40 866 ןעז וצ ידכ --
 1 0146/ 1ם20 86 זמהש 866 ןעו לָאז רע ידכ --
 ,הארי ןעמל ,האריש ידכב

 .=- 8060164100 90 106 ן8י0 0666 ןיִרְּכ
 800016נ08 40 811 186 160טו/6- 006 תַדְּכֹו"ןיִדְּכ

 .--140248 01 086 }היא

 ;- םהלט181/ 000: עֹבְסַהיְךֶרֶדְּכ
 ,ליִגְרַּב

 .-0128 00 10 }20 000. תַרְּכ
 .נָהְנִּמַּכ ,-800001008 40 0080044 400. תֶדַּכ
 800096108 90 מס ן8ש עע- לֹאְרְׂשִיְו הׁשֹמ תֵדְּכ
1 246 210808 01 =. 

 ,ןושְלַה הָוְּב = אֹנְשִל יאֵהְּכ
 אּוהְׁש ֹומְּכ 88 10 18) 88 10 ם2/קסמס0 6006 היַוַהְּכ

 .הָיָהֶׁש ֹומְּכ
 .-- ע;1080מ006 , הנֹוהְּכ

 ,הָּתַע ,םֹוּיַה 10 68, תסשס 400 םֹויַהֹּכ
 ; = ע11689 (ע/. םיִנֲהֹּכ ,םינהּכ)  ןהֹּכ

06 1680 106 01 4826 -. 
 .- םושוג ץע1086 (7 םילֹודג-םינהֹּכ) =. לודָנ-ןהֹּכ
 "אטסמ 206 8טסג 1גומקא/ 2/ש הנָהְכְו הנה

 .- תגתמש עמסס 8

 .- 10818מ017 006. ןיֵע-ףרָהָּכ
 .- ם89 ס80 5. עֹבֹוּכ

 88 ט8ט81!+

8 068660- 

 יאָלְּב ץצוסת (90) (ץ. ס-) 4 רעדומ-רעדוכ

 ,(א רֵהֹס תיֵּב

 914 זמהמ :ץּורָח 616061 תמפמ (2/, סע --) 4. טַאװכ

 ,בל ץיִמַא ׁשיִא

 ,בֵל ץיִּמַא טס16 :ץּורָה 618069 66/ עקסטַאװכ
 ,רֶּבְׁשִמ ,לֵנ רטפשס, טגנ1סיש (עז. 8 -) 4 עילַאװכ
 ,םיִּלַג הָּכִַמ טוווסישצ 061. גידעילַאװכ
 .עבָארַאכ = עבָארַאװכ
 ,םיִסְמֲה טצטפמשס064 8. טסארָאװכ
 .ןע בָארַאב = ןערָאװכ

 ,םֹוׁשְב הֶאָּכַה יטמומקנמפי , שטשָאוכ
 ז .םֹוׁשְב הָּכַה 00 יטםנק ש. 6. ןעשטשָאװכ
 | ףוויִּב = ןֹווָּ
 ז16410 עטזיקס86 -00  (2/. תֹונְיַּכ) 8. הנווַּב

 .-{סעטסע, 46שט06100 :הָאָרֹוה זמספמנמפי ;+(ך06

 הנוכ 8 ץעס10320 106821289  הנוכ עֿפוט ַא --

 ,הקומע
 60 םע8} רטנפג ?סעטסע הנוכ טומ ןענװַאד --
 ,הנווכב פלפתה

 ,לעװ ךוא = 02. לעװ'כ

 ,ונוו2801-10886 ןשילגנע םעד טימ תוכייש ַא רשפא טָאה (א

 ,שינעטלערַאב ַא |
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 חֹוּכ

 ןץסיאסע} ;=8?ע0289מ, זםוקמס (ע/. תֹוחֹוּכ) + חֹוּכ
 .- םסוטסע 01 98460עתסצ
 ץטנסמ 211 8'020 86160808 חוכ ןצנַאנ ןטומ --

 ,וחכ לכב
 לכב רשוומ ת01800 806 תגפנמ תוחוכ עלַא טומ --
 ,חכ יצמאמ

 ס0 םס 86 16 4001 806 תוחוכ עלַא ןגולקעװַא --
 ,חב יצמאמ לבב דבע 4211
 0 ס448088 0268011/ 26 תוחוכ וד ןרעװנָא --

 ,שלח ,וחכ דבַא לטסנעמ סט8

 90 8מסטל 89 106 10 07 תוחוכ עלַא טומ ןעײרש --
 ,וחכ לבב קעצ סתס'8 טס6

 +ס סטסוישסעע 0268011 תוחוכ וד רעבוא ןטעברַא --

 ,וחכ יפכמ רתוי דבע
 .-טנפסע 01 1מ8מ000, ט1ע1119/ . אֹרְבִנ"חֹוּכ

 היח אל 90 26 1תגמס1629 ארבג"חוכ ןווק ןבָאה טונ --

 ,ארבנ חֹכ שיאל
 עסל/סע 01 8קסססמ, 8110 01 486 . רֹוּביִדַה"חֹוּכ

0 -. 

 ץסישסע 03 11028128010ת, 110881-  ןויִמְדַה"חֹוּכ
4410 = , 

 ,(אהמַדְמַה -חֹוּכ (6006,) 5 םֶרָטַה"חֹוּכ
 -הֹוכ =9 ץס661 01 10180108000ת 8 הֹמַדְמַה"חֹוּכ

 ,ןֹויִמְרֲה
 , = עסוטס} 01 800180410ת 8001:80110 5. ךשֹומַה"חֹוּכ
 , = 8160011889108 (2/. ס --) 8. הֹאָׂשְרָה-חֹוּכ
 .--ץסיטסעֿפ 03 180 8סט1 5 ק/. ׂשפְנַה-תֹוחֹוּכ
 ,הבוט המיִתְחַו הביִתְּכ = 00. ט"חוכ
 הֶדָׂשְו תִיַּב ?8עעמ, 18ג0-תסט86 (2/ ס -) 4. רעטוכ

 ,רֶוְרּפ .ריִע ׁשֵרְגַמְּב
 רָחֹומ 40216ז זת 014 010908 ({0. ס-)  עכיוב

 .יאָּמַר 6008 ;םיִנָׁשְי םיִדָנְבִּב

 ,הָּמַר ,הָנֹוח 90 0089 ט. . ןעכיוכ
 81!ט101מ68+} !הֶביִׁשְנ ,הָמיִׁשְנ 01680ם, ם}סוז 8 ךוכ

 ,ןֹויִּתִּפ 4600
 {מסנ'ס 18 261000/ ךוד ןוק םונ ךוכ ןווק טונ -

 ט}סלז תסנ 21080מ (8000 ס/ 6 81006 40 48

 המישנ אלו הבישנ אֹל םש ןיא |17:6 ,ן?ניס 7008 0006 0140)
 ,(שאה וב הבכש ףונת לע ףמאננ

 ,התַפ 60 911016, 4600ש ךוכ ןבעגרעטנוא --

 ,בֶכֹּב לֵּנַמ 14 סניסוגנייק (090י-) 8. בֹכֹוּכ
 ,בֹׁשְנ ,םֹׁשָנ 00 ס168646, ס106ש ש 0 ןעכוכ
 ,הָרֹוּתַה לָּכ 946 דט016 01 9מס 1860 5 הרוּת-הלּוּכ
 .יֵרְמִנְל ,לֹּכ 811, יטגסנו 460 ולֹוּכ
 "פ)} 1מ18,* 10 600/.||} = 80 זמטסג 660. יאֲה-ולּוּכ
 ,תאֹז לָכָּב 811 6

 .- 811 0119 46) הוָר-ולּוּכ
 ןַאגולוה = ןאנולוכ

 ."עקשיֿפ!! ןיא ןשטיװָאמַארבַא יב (8

== 2060 -- 

| 

 עּורְיְּכ

 הֶרֶע ססצגצמטמנפש .|| :יִלָלְּכ ,-- 2000981 60/- ללֹוּב

 ,הֶּלִהְק
 ,ללבב 1ת 8סתסנ8/, 8026181/7 ללוכ ןוא --

 ז0 טםווס, ססנמ- !לַכָה 00 834?002 0 6. ןַײז ללֹוּכ
 ,ללָּב גמ

 חֹּכ ,= ענ1089/ ס1ס:קץצמפמ (2/. םירְמֹוּכ . רמֹוּכ
 ,(ירצוג)

 יה גוָו ַּכ == הנְוַּכ

 .--סטע (ע/. תֹוסֹוּכ) , םֹוּכ
 ,םוכ התש 40 4846 2 4142 םוכ ַא ןכַאמ --

 ,םֹוּכ = הסֹוּב

 ,(ןייל הֹהָׁש 60 6104 שש 6. ןהסֹוּכ

 80ת608109, טמ261סצס1, (1/ םיִרָפֹוּכ) 8. רֹפֹוּכ
6 - . 

 סת6 סםס ({/ רֹקיִעְּב םירַפֹוּכ) 5. רֹקיֵעְּב-רפֹוּכ
 .-66ת108 180 641806406 01 00, 06

 ,=-0ת6 טם0 462168 סטסע418128 5 לֹּכַה-רֹפֹוּכ
 . = 4ס0001166110ת 5. {/. םיִעְרֹוּכ

 ,ערמ 40 2סנט1160, 60 20661 םיטרוכ ןלַאֿפ --
 .-רט811 8. לתֹוּכ
 ?נס יטס81סעמ דט811 03 ?מס ''סנמק1ס ,יבְרעַמ-לתֹוּכ

(26100/008 4411 00//10/4) = . 
 ,-4818600064, 116 (ץ/. םיִבְזִּכ) 5. בֹוָּכ
 4006.||;--481868006 826 0400610  רֹקֶׂשְויבֹוּכ

 .יֵרְמַגָל רָקְׁש 00611} טמסעט6
 ,ןֶרָקַׁש ,- 118 (קז. םינְבְוַּכ 4. ןבזַּכ
 ,תיִנָרְקַׁש ,תיִנּבְוַּכ 101816 ןו8נ (ן/. פ -) פ עטנבִוַּכ

 ,חֹוְּכ = הַּכ
 .-88 2 םפוי'8 0ע686:מ 006 הרעַׂשֲה-טּוחַּכ

 {0 םס טסעצ ן8141- הרעשה-טוחכ ןַײז קדקדמ ךיז --

 ,דאמ קדקד סג181

 28 186 882208 0? 086 808, צסעצ 600 םִיַח-לֹוחְּכ
 . = םטצמסניס8

 88 סע ֹומ 186 2826 01 ע/ו. רֹצֹויַה דַיְּב רמֹוחַּכ
 .=-980 מס90סע

 .דָנ* בַתְּכ == 6000. ""ס

 ,זא רֶקֹּבַה רֹואְּכ 40 68ץ-טצס8/ 006. רֹואְיַּכ

 ;- םסתסנ1ם/ (ק/. םיִרּוּביִּכ 8, דֹוּביִּכ
 ,תָבֹרְקִּת , =- 160:816, 1661

 ,-- םסמסניוחפ סתס'8 181מ61 5. בַא-רוּביִּכ
 ,=- םסמסענמפ 8'040 100686/ 8. םָא-דוּביִּכ

 (ב רֹסָה 90 10188, 26 רט2תונתת ש 0. ןענביכ
 ,אָלֶא ,אל םִא טמ1688, ס40606 600/. עביב

 !8000ע0100 40 906 89816 01 986 660 ךלֶמה דַיַּכ

 ,- אותי" עסץפ}}ש, 1161

 .=28 19 18 ;תסששמ 000. עֹורִיְּכ

;- 00 

 יב (ב .רואֹכ ןוֿפ טזײרגרױַאֿפ זיא רואיג ;ןצישֿפיל ייב (א
 ,"קיגַאלסָאפי ןיא ןקיד



 הָז-אּוהייּכ

 "ןמהפ 15 18 6018 28 זםטסמ 28 000. הָז-אּוהייֵּב

 תאֹוָּכ הּוּמַּכ סם

 םס9 90 םהץס סצסת הז"אוהדיכ וליפא ןבָאה טונ -

 88 זמטסמ 88 1818 900 060 808010461ש

 ,המינ אולמכ ףא שיאל היה אל םסלמומק;
 .הָנְוַּכ , - 1ג6601910ת . ןֹוויִּכ

 ,הנוכב 9)14962110081 ןוויכ ַא טִימ --

 טט8061-0881מ, !8טס/ (6מ 6 00/:8- (/. ס --) :. רֹויָּכ

(9006} = + 

 ,בזָּכ = בוויֵּכ

 ."בוָּכ = רֹקָׂשְו-בוויִּכ

 סטמתומפע 81011100, 61819 (2/ | -) 8. טסָארטִיכ

 .הָּמרָע
 סטממומס זמהת} 018197 (2/ סע -) + קַארטוכ

 ,םּורָע ןקס8סזג

 טַײק --|| :םּורָע סט סע819ש, 817 00// ערטוכ

 .תיִמּומְרֶע סטממומפיחס88, 018111088

 .קֹוחְצ .ְּךּודָנ 210016 9. ךוכ

 .ךּוחָּנ לֹוק 466 1166! 404. וכ"יכ
 .קֹהָצ .ְּךַחַנ 900 818816 ט. ח. ןעכיב

 .ׁשֵלָחַה 60 םעסוט 0084 0 4. ןעיליכ

 .עימעב == עימיב

 .רעקימעכ = קִומִיכ

 .שומע ב = שומִיב

 .בַווּכ ןֹויְמָּד סםוזמסחַּפ (2/. ס =)  ערָאקענעמוב

 .-10086 (עז. םיניִּכ) 9. הניּכ
 ןיִניִּכ ןטנמנמס (0060,) 9 עניכ ,ןִינִיכ

 .םיִניִנְּפ תָלְֹנְרַּת םטומספ-סמ 5. ןוה עקסנוכ
 .םיִׁשּובְּמַה םיִּכ . - פסעס?סטזמ ;--קטע86, 088 פ. םיִּכ

 אטַּכ = אסיִּכ
 !םיִסיִּכַהֵמ בֵנֹג עץ1סאקס04690 (20/ ס-) 8 רעלסיּכ

 .יאְּמַר 60661ט0

 06 1806 ט?ג 8 1:0110 ֹות 16 +8ע9086 = קִיכ

 | .ראָּנצַּב ךּוּתִח
 40 1846 8 סט? ֹומ 486 68/086 קוכ ןכַאמ -

 .ראוצב ךותח השע
 ךֹהֶה 00 סט6 686 1086 0. 4 ןעקיכ

 תַנְמ אָמֹור 8טע860מ (2/.| =) +. גרוריכ
 .ַחּוּתִּנַה תֶכאָלְמ פטזשסעש 8. עינרוריכ

 .ַחּוּתִנ לָׁש פט181081 86. שינרוריוכ
 .קַאילרעב = קַאילריכ
 ן-80106עע, 66100801816 (21 ן-) 9. ףֹוׂשיִּכ

 .םֶסָק סמּפזמ, 8מ61} :םיִמָמְק ,-- 6

 .םמקַה 60 6ת6882/ ףושיכ ַא ןָאטמָא --

 ס0088ת/ומק !םיִפָׁשְּכ לֶׁש 24881083 40/ וירפישיכ

 ,םיִסָקַמ
 .ףֵּׁשַכְמ םסעס6ע6/ (ע. ס - .-) 4 רעכַאמ-ףושיִּב

 80106- (ן/.ס=) פ עקיעכַאמ - ,ןרעכַאמ||-ףושיַּכ

 .הָפֶׁשַכְמ 8

= 

 קונֹוּבילַּכ י=- 261 --

 !םיִמָסְק הֹׂשָע 90 *ח1804106 102810 ש. 4 ןפֹׂשיִּכ

 .בָל ְּךֹׁשֶמ ,םֹפֵה טס סםהנימנ/ 1

 ;ְּתַּכ -8000 (2/. תֹותיֵּכ) +. הֹּתיִּכ
 .הָצּובק , -- םעסטק ; -- {86/001/)

 .תֹוצּובְק תֹוצּובָק .תֹוצּובְקִּב גם םעסטמפ 406. וַײוװתוּתיּכ

 .בכֹוּכ =: םכיּכ

 90 19 טהפ 80 16 !?טעמס4 2? = (אווַה) ַאוַה ְךֵּכ

 | .היה ךכו סט9 40 6

 88 19 ֹו8 טקעו90ס8 ֹות 186 80נ3/- ק/ע- בֹותָּכַּכ

 . = ?ג8

 , = 211 סטסעש 0200 -לָּכ
 יסטסנצ ם86100 826 ?סמקטס;" ק/עיי ןוׁשָלְו המוא לֵב

 .- סטסנעק ם8?גסת סמ 6898

 טע 686 רטבָאי ;-.08ע616883} 006. דַי-רחָאְלַּכ

 מב 8 תסמס286!8 ֹובֵנא דרֶּד ,=}ת ק888ת9

01888 )0/ 64 

 ֶו .- טהש

 .עדֹוי ֹוניֵא ּוליִאְּכ 88 11 תסז אס 800. ערִי-אלָּב

 /רמעה 0 1006 18:0180066 ערידאלכ ןכַאמ ךוז --

 .האור וניאכ םינפ דמעה 40 ססמוטס :ערוי וניאכ םינפ

 זטס0ס18מ, 9882, 014 6109808 סע {טוי-  םַאלכ

 .םיִנָׁשְי תִיַב יֵלְּכ ֹוא םיִלָּב םיִדָנְּב .הָּמְׁשַא םנפטניס

 יטסעמ סט? 8106 1988: (2/ ס -) 8  ערומַאלכ

 .הָבָחְס .הָלֶּב דֶנָּב
 סססע, סםטע} :רֶּכֶא 0688829 (2/ סע -)  ּפָאלכ

 .לֹודְג רּוחְּב טז 186 !םַנ םָרֶא ,רַעַּב

 ?עסוג016, '0?מס1, 2048916 (2? פ--) 8 עטָאּפָאלכ

 ,הָנָאְּד 086 :!הָּדְרִט .חַרֹט
 60 8876 זמטסמ 1100016 0 ש 4 ןעׂשטָאּפָאלכ

 ,הֵּבְרַה ַעֹגָי טססס1, 60 טט6
 יִרְפַּכ עט8910, 0018, ס1001:1182 40/ עקטפָאלכ

 ויָרָו יִּתְלִּב םוטאדטפע4 :;םַ
 ,םֶרֹופֹורֹוּלְּכ סמ1סעס?0נױג 5, םרָאֿפָארָאלכ
 ,םֶרֹופֹורֹולְכַּב ןֶׁשי 0 ס10ע0?סעװמ ש. 6. ןרומרָאֿפָארָאלכ
 6010464 מת; ;-4008 (//. םיִבְלֹּכ) + בלָּכ

 .לַעַיְלּב ןֵּב ,עֶר םֶרֶא 8600860:161

 "סט סעקס 1 ו םוזמ," 40-81 1002 . וּב-לַּכ

 הָׂשֹוע םֶדָא ן8ס8 89 81/ 112468 :רֶבָּד לָּכ הֶׂשֹוע ׁשיִא

 ;ושיאב) עֶר רֶכֶּד לָּכ סטסעץ9מ1מ8 286 :הָכאָלְמ לָּכ

 טססא 002081ת0ת8 81/ 980 ץזפץסץ8 10 6

 .הָנְּׁשַה לֶכָל םיִמּויִַּהְו תְִֹּּּתַה לָּכ לֶׁש רּוּדִמ 6616 ץס81

 השוע אה 86 18 8 18000?טזג וב"לכ ַא זוא רע -

 .רבד לכ

 סטסניצסגומ 286 18 ות םֹוזמ ובדלכ ווא םוא ןוא --
 .וב הער הדמ 52

 00/0400 שסזמפת (2/ ס-) 4, עצינֹוּבילַּכ
 | ,לֵעַילְּב תַּב

 טט10160 עמפת) 188081 (2/ סע -) 4 קונֹוּבילָּכ

 הָׂשֹוע םֶרָא ןפסא 80 21/ 118408 ()06.) :לַעילְּב ןֶּב
 - , ,הָכאָלְמ לָּכ



 עטבלָּנ

 *8 טגסמ," 1010166 שסזמפמ (27/ 8 -) 4 עטבַלְּכ

 יהָעָר הֶׁשֶא
 62 608 04 40088/ צטסעש םיִבְלִּכְּבֶׁש-בֹלַּכ

 ,דֹא } עֶר םָדָא וט108666 זמהמ

 וחמססש6/ 18 89048 ץעס- ק/ע- רֵבְג םילַאד לָּכ
788 = . 

 יסשסעש 1010106ס4 +םומשע" 211 . רֹוסֶא-רֹבָדילְּכ
040 18 9880 -. 

 "186 רטם016 2009 01 486 שרֹושירַבְד-לָּכ

 1מ89061 21 64608018 21! ץפי;,0878

 .רֶָבָד יֵטְרִּפ לּכ
 .- 810 186 247 -ַה לָּכ

 .=811 186 ץ16880108 םנגונעגרַאֿפה לכ --

 ,אמלעד ןוח לכ 211 96 תג0מסצ ןטלענה לכ --

 .- 0106 (27. תולַּכ) = הלַּכ
 דיומ ַא רעטַײװ הלכ םיוא --
 ,לטב ךודשה

 ןס סו88ק- !הלָּכ 0 06 4686ע0166 ש. ץ. ןרעו הלָּכ
 ,םָלָעַה ץס8ני

 סְּכב טסוהתש 04 8 21106 5. 27 סנקעדַאב-הלַּכ

 .ףיִעְצִּב הֶּלִכ
 81 +מס רטסווג 09 186  אֹמְלֲעְדֹוהילָּכ

 .- טטס4

 ץמ8נ'1189:68016 1021068 (2/. ןדִיומ --) דיומ|-הלַּכ

 ,אֵשָּנִהְל הָיּואְרָה הָלּותְּב
 .-םנ) 1148, 811 8סע98 8. 2. םיִניִמֲה-לַּכ
 טטע1881 8140 סח ץנס- (24 תֹונָּתַמ --) . הֹנָּתַמ-הלַּב

 ,הָּלַכְל הָנְּתִמ 03
 00 1688 ןמ 0140 10 8111400 ש 0. ךיז ןהלַּכ

 ,םיִרּוחְּב בֵל ְךֹוׁשְמָל ּהָמְצע תֶא טְׁשִק ץסטמ9 זמסת
 81 186 4812888100208,} 411 5 2? תושיִגְנַה"לָּכ

 , = סגםס טססס8

 .=81} 46 טסש8 90846000/ 8. 2. םיִרֲעְנַה-לֶּכ

 0ס 0811 211 םסצֿפ 1ת 8 םירענהדפכ ןֿפורֿפױא --
 ארק םעסטמ 90 980 16801408 01 180 186
 ,(הרות תחמשב) הצובקב םירענה לכ הרותל

 טנ8'146 ץצהץסעטסס ( עז. םירּודיס --) . רודיִס-הלַּכ
 ,הָּקַכְל רּוּדִס

 811 ?0 2161018268, 811 986 ש1068 8 תֹונְלְטַּפַה-לָּכ
 .םיִאָטֲחֲה לָּכ ,םיִמּוּמַה לֶּכ

 .--8נ) 1ג6 +סט2168 5. 2? תֹורָצַהילֶּכ
 . = 36 טגס 001068 1180 טנתפ ק/ע- הֹכָז םדֹוקַה לֵּכ
 .- 446 6261/0 1286 הלּוּכ-הרֹוּתַה-לַּכ

 211 060מתומ;8 8ע6 4118- ק/ע- תֹוׂשָק תולָחְתַה לֵּכ
614 = . 

 .= סצץגני1?8סמ 01 980 80ט} ׁשפְנַה-תֹולְּכ

 ,רֶבָד לֶכְּב ןְקְסֵע 18000סטע0 84 לכו-לָּב

 ,לֹבְוילְּב = ךֶלְו-לּכ
 .- "88 13 90 8, סגהל 18 600. רֹמֹולְּב

680 102068 18 04 

 !עפַאילכ -- 969 --
 ישא }

 ,משרמֹולְּכ = טשרפְמֹולְּכ
 א5 תס9 ֹות עספןוטש !ולֵאְּכ 88 11 660. טשרטמֹולְּכ

 .ןִיַע תיִארֵמְל 909 פןמס8ע8'8206 8866 ! תֶמֶאְב
 60 טץ600464 תס9 90 תסוש ןסוװ טונ טשרמולכ --

 ,ערוי וניאכ םינּפ דמעה
 אֹל הקודצה 2 8מםזמ 040086 ץורת ַא טשרמולכ --
 ,תיתימא

 8מ2זמ,/ טמ- 00/.|| :טשרמֹולְּכ = 0600 ןטשרמולְּכ
 ,יִּתְמָא אל 1

 ,רמָודיִלְּכ == 6000 ז"לכ

 : .=88 10ם0 88 600. ןֵמְו-לֶּב
 80 ןסת2 88 186 /;- יּבְרִקְּב הֹמָׁשִנַהֶׁש ןֵמְז לֶּכ

 .-80ט1 18 טט19םות 0
 .רמָו -יֵלְּב = רֹמְוְִּכ
 *28 ?םס סצ 110/69מ טמ," (106.) 600. רֹוׁשֲה-ְךֹוחְלּכ

 .רֵחַׁשֲה תֹולֲעַּכ 80 48צ-טע4
 .-81} נפ (תנצ) יטע8?מ . ('תְמֲחִ ותְמַח"לָּכ
 .=81! 2006, 2!| זמהממסנע 01 8006 בּוט"לָּכ

 04 סצסעצפתומק ומ 8200608406 בוטײלכ ןוֿפ --
 .עפשב רבד לכמ

 וםפסעג- ;-0962811 ט0856) (ע?. םיִלָּכ) =. !ילְּכ
 . -- זמסתז) 0128

 לש םילכ ץסעס6181מ ט688018 םילכ ענעַײלעצרַאפ --
 ,הנימרח
 (מס 68000/ 288 4 ילכ ערעַײט ַא טָאה ןוח רעד --

 ,ןיוצמ הניגנ-ילכ ול שי ןוחח 80164010 01228ת
 40 1086 811 ץ8116006 םילכ יוד ןוֿפ םױרַא (60.) --

 ,ליכחמ שיא חור רצק
 80 112826 0? 006 ילכ ַא רַאֿפ ןצעמוא ןכַאמ -- ),40( 

 ,ליעומ םדאל שיא השע 8 086101 זמתמ

 םס ן8 8 1186 1611060 ילכ ענַײֿפ ַא זוא רע (40,) --

 ,אוה הפי םדא

 .תיִבֲח טפעיס|} 0884 (40. 8 -) 8 :יִלֵּכ

 .(א תַחְׁשִנ .לָקְלְקְמ פעס1160, 1418966 00. איִלַּכ
 .םעֶל 0 םט|מ ש. . ןעבָאילכ
 הָּננִתֹה רֶעֶטְצִה 00 12080188, ק1ם6 0. 44 ןעינַאילב

 חסא סמ 606 :הָאָּכַה סםיט עס (/. סע -) 5 קסַאילכ

 חֶאָּכַה שמוקקומש) !85מומק !יִחָּלַה לַע הֶאָּכַה 68
 ,טֹוׁשְב

 :רֵטָס 60 818ק ּוהָּכַה 90 100008016  ש. 64 ןעקסַאילכ

 ,םוׁשָב הָּכַה סס יט םומ, 858

 ,קטַאילב = סָאילכ

 .ןעקסַאילב = ןעמאילכ

 וא עירַאק ןביושעג ךילטנייועג טרעוו טרָאװ סָאד (א

 'טנכייצַאב 100150װ69 0/6ז(6זל608 ןייז ןיא קַארטש .,ֿפָאיפ

 כַאמ .848160296 ןעני ןיא אמתסס גידנבאה) שיליױפ סלַא סע

 םעד ןופ זיא טרָאװ סָאד זַא ,םױא טעז רימ ,(עקילַאק א רַאֿפ

 יַאב יד ןגָאיקעג שידיי ןיא טָאה סָאװ ,הלכ שרוש ןשיאערבעה

 .תלוכמ ןכַאמ הלכמ ןיא ױו ,ןביָאדרַאֿפ גנוטייד



 תיֵּביַלְּ

 ,י- םסט86 ?טעמוסטע26 +. ק/. תיֵּבייִלְּכ

 , = 60טוקממסגפ 10/ 64116 8 2/ הלֹונייִלְּכ

 הָפָר .הָּלְכִמ וע, ססיט-םסט86 (עז. } -) א ווילכ
 .ןעטמשעילבכ ,טטשעילב = ןעשטשוילמ ,שטשוילב
 .קסַאילכ = קשוילכ

 .ףֹטְׁש 00 ץסטע ע. 7 ןעקשוילכ

 .= 8010 ט688618 5. 2/. בהְז"יִלְּכ

 .--טס8קסמ, 208 (2/. 'יֵלְּכ) 5 ןיִזיִלְּכ ןייֵז-יִלְּכ
 (62) ן- 04081081 1ם860100208 א ע/: רֵמְזיִלְּכ

 .ןִיַז יִלְּכ טטס80סמ8ֿ

 רָמְו יְֵכַב ןֵגנְמ עמוג81018 (21. םירְמְזייִלְּכ)  ,רְזיילְ
 . = סזגמ1קס1605, 8111? 66 לוכיילֹוּכ
 ,הָּנַטְק תיִבָח 8מג811 6284 ( 27. ךעל --) 5. על|ילַּכ

 "גו| זמָצ (גו8) ס8ָץ8;/" ו| זָצ (ןיִִי -} יֵמָי| -לָּכ
6 215) = . 

 עסע80מ ם2ט1מע יטסמ- 4 האלִפְנ-ילָּכ ,אלפנ"ילּכ

 וטסמססני?ט| :אלְפִנ ןֹורׁשַּכ לַעַּב 6641 8

 .הָניִגְנִל אָלְפִנ ןֹורְׁשִּכ זמ:8168) 4

 .וולכ = וועילכ

 .אָּמַנ 90 פֹוק ש. 6. ןעשטפעילב

 ן88מוח0 (2/ םע --) 5 שטשעילפ
 .םֹוׁשָב הֶאֶּכַה

 ,םֹוׁשְב הֵּכַה 0 טמֹוק, 1888 ש. 4. ןעשטשעילב
 ,הָבָבָי 8סססומק 84 םִילכ

 ,בֵּבַי סס 800, שמומממסע ? 4. ןעפולכ
 ,הָבָבְי 8סטט1מ0* 8. ַײרעּפולכ

 006 8010108 8. 606168- (2/. זיִלְּכ) = ׁשדֹוקייִלְּכ
 הָרְׁשִמ אָׂשֹונ ׁשיִא 18801081 011106, םמ 0

 ,הָרֵעְּב הֶָׁשֹודְק

 א? , שטשילכ

 807009מ1מ6 001001606 0 ט0ע1600 4. המלָש-ילּכ

 ,ןֹורְׁשִּכ לַעַּב 8 811066 ץסנֿפסמ (/:0.) :םָלֶׁש רֶבָּד
 81| 181801, 986 טט8016 9668 9 לאָרְׂשיילַּכ

810 --. 
 .--81} !סױט8 826 קעס9גזסת ק/ע- םיחַא לאְרָׂשִי-לֶּכ
 .- 811 ;סט8 86 001218668 //-. םיִרָבַח לאָרְׂשי-לָּכ
 עט0110, ססזמנמטמופצ ; - 1316 (2?. םיללּכ) 2 ילֵלַּכ

 .רָּפְסִמ םטעמט6/ !לֶהְק

 לש ללב 8 ץט16 01 םיזםצמזמהז קודקד ןוֿפ ללכ ַא -
 ,קודקד
 0 שסעװ +0+ 186 2006 01 ללכ ןרַאֿפ ןטעברַא -
 .ללכח תבומל דבש 186 עטס

 ישמוקקומפי

 ;4 .סַאק ו"עלעשנעמ עניילק םָאדי ןיא ןשטיװָאמַארבַא ייב (א

 שיטנעדיא סםיועג זיא טרָאװ סָאד ."שטשילכ ַא יו עטַאנפ

 ס20סמ8קפ סָאקנעשטנירג ןיא טנכײצרַאֿפ זיא סָאװ ,אתוסוז טימ

 יד טכַארבעג ייברעד טרעוו סע ואוו ,580464068000 4

 -נירג סייװ זיא אתוסוא סָאװ ,אסאקע םא אתוסוו ץעוַארֿפ

 םָארטש ַא ,ס1קעה תסנאהה? :דעשמ זיא רע רָאג ,טינ ָאקנעשט

 ?ןגער ןוֿפ

 תומַּכ -- 208 --

 18014066 גמ 106 ;ללכב ות 8606181 ללכ ןוא --
 ,רפםמב ללכנ םטצמ'מס
 ,רוציקב זמ 820/6 ווא ללכ רעד ,ללכ ַא (46.) -
 60 םס 18189- ללכ ַא רָאג ןצעמוא רַאֿפ ןַײז (46.) --

 ,ראמ שיא בחא 089060 שופמ 2 טס;פס|ת

 .יִרָמגְל ,-- 80 811 806. ללְּכ

 .ללב אֹל םס9 84 811, טצ םס זג0808 טינ ללב --
 ,אל ירמנל

 .ןיִטּולֲחַּל ,יִרְמִנְל 8/080134617 6060 לֵלְכּו-לֹלְּכ

 .לֶהָּקַה ןִיְנֶע עט0116 2186962 (2/ |-) 8 ךַאז-לֵלְּכ

 קֵסֹוע 800181 טסעאס/ (40 ס0- .-) רעוט-לֵלְּכ

 ,רֹוּבִצ יֵכְרֶצְּב קֵסֹוע ,לֶהָּקַה יִניְנְַּב
 .-(?ג6 60מ016 09600180 ם2110ת 4. לאָרׂשִי-לֵלְּכ

 ,רעומ-לֵלְּב = שנעמ-לִלְּכ
 "פו טסווסטס 446 תס (6606) אֹוהָׂש םינימאמ לֹּכ

 18" 11/80 טט0108 01 2 ץנפץסע 8806 סת
 . = 108/-288מ8מ8/!

 01 211 1108, 01 אוהש םינימאמ לכ ןוֿפ (1004) ד-

 ,םינימח לכמ 411 8

 .-.סטסזצ 106 5. ער"ּומ-לֵּכ
 .--8) 108 םוװ 80ע18 8. ע/. ייֵניִמ-לָּכ
 ם/| מס ומ8 0? 186 = בֹרעַמּו חרזִמ יִכְלַמ לְּכ

1086 886 12880--. 
 "8| טסט8;" 6001818110ת סח 126 5 2? ירְדִנ-לָּכ

 סטס 01 686 תּהָצ 01 44006ז060? 000067212

 .- טסיט8
 .+-811 תמהממסע 01 8164 1800 4. ךרַּפ-תדֹובַע-לָּכ

 טצ זמָצ 1100 טקסת זמצ יט0ע0! 46. ןבעלכ

 .תֶמָאְּב ,םָנְמֶא 1מ00060 666.|| !יִתָנּומָא לַע ,!יֵיַחְּב
 01 21| 21468/ 01 סטסעש 1006 467 ;ולרעדלַּכ

 ,םיִניֵּמַה ָּכִמ
 תַחַא לַע !-- 96 זמסעס 80, 00ע981ת)ש 60 ןּכֶש-לֶּכ

 ,הָּמֵכְו הָּמַּכ
 ,בֶר רֶּפְסִמ .הֵּבְרַה תנּפמִצ 000. ירֹמַּכ

 ,תובר םינש ,םינש המכ תמּפמש ץס88 ןרָאי המכ --

 ,הָאָּכַה ,הָהְלַמ טםע28מומשי ( 17. סעי --)  לַאמכ

 .הָּבַה יהֵמְלַה 10 ?םנפ8מ 6. 6. ןעילַאמכ

 יוָּנַעְמ 610407 00)  ענרַאמכ
 .לָפְרע .ןֶנֶע ס1ס6 (ע7. ס --)  ערַאמכ

 יָנָעְב הֹּפֶּכ 00 טסססזמ6 010049צ ש. ?. ךיז ןערַאמכ

 .--זמפמצ 1688008 5 2/. םיִמעַט-הֹמִּכ
 .--זמגמצ ץ68/8 4 27. םיִנָׂש-המַּכ

 206 םסתטותס} 2000. || ן-1ומס0 ת8 11 606. ֹומְּכ
 801מ66מ1מ4: 1116, + || !הָּקְחִמ .יִּתִמֶא אל 16

 ..יֹומָּכ רֶבָּד םסצמסלמנמפי ות 180 תפסטעס

 .=- 04 00186 006. ןבּומְּכ

 םוססצמצ :ןְנֶעֶמ 610ט69, 0ש610889 06)  ענרומכ

 ,לֵפֶא

 .= ןט8תונזקצ 8 תֹומַּכ |



 רודְנּב-ְךלֶמִּכ

 88 8 תחֹומַא םנמסמַק םופ 66. רֹודְנְביִרלְמּ
 .- סע0098

 . = 81:0086 806. ֹסֵעַמִּב
 ,אלש טעמכ .ישקכ 9)88104 808ע001/ םונ טעמכ --

 .הָאְרִנַה יְִּכ געעפעסמ?1} 606. תֹועְמְׁשַמְּכ
 זת ססנמעפנ180ת 19 :דֶנָנ -  8881086 קיפע. רֹגֶנְּב

 .דגֵנְתִמ 8מ סץמסמסה+ 8. || זדָגָג
 ס0ס 06 8מ סץמסמסמו/ 90 00װ0086 דננכ א ןַײז --
 ,רגנתה

 ,הניָּפ = הנָּכ

 ,-88 סט810זמ8/ש 88 ט8ט8} 606 ֹנֹוהְנְּכ

 .הָרְבָח . - ססזמקּפמצ (2/. תֹויְפּונְּכ) פ. היִפּונְּכ
 80 88211 9םסצ ץסעופמ (4040 שקס קעעי ורְבאֹי ןֵּכ
 /06004000 0} 406 400604/ סי ?0ופ/011046 0/ 4 0

0680 | = . 
 ,ץֶמֹא ֹוּב ןיֵאָׁש םָדָא םגסווץסס4416 (2/. סע .-) 5. קָאינכ

 ,(א הָׂשֶאְּכ בַל ְּךַר ׁשיִא

 80 ומה סםסש 10016886} תוהצ 9866 //עי ֹוֿברִי ןֵּכ
 סס ץמּבמש 1166 1םסתג (9000 10060 6

 , == | 80118*060 026 )016011407060 

 . = 88 ז060110ת66 8006 הֹלעַמְל רֹּכְְנְּכ == 690 לינב
 186 (2/089 טצמ2עס0םטס,} 880 4 הלֹודְנַה-תֹסְנְּכ

 . - 61:686 8861801ש

 686 160188 ססזמומטמופצ, 986 8 לאָרְׂשִי-תסְנְּב
 .-- )ס10188 8110

 046 01 686 10ט/ 00/26/8 (2/ תֹופְנַּכ) ;. הפְנַּכ
 ,תיִציִצַה דֶנֶּב תֹוְנַּכִמ תַחַא 01 680 ז10ט8} יז

 .-+גס +םעסתמס 0? םוסיש (0/ 600) . רֹובָּכַה-אֹסַּכ
 . - 180012108) סמהוז . תֹונְּבַרֲה-אַסִּכ

 .- 946 98/7026 8. חכּולמ-אסַּכ

 סםפוי 01 486 ץצסקמס? איִבָנֲה-והָיְלַא-לָש-אסְּכ
-0:0*0000004 1716 04 0000/6//060 406 {0 *0/60) 1311 

(/06260101 900 += . 

 ומ ;-861186ו00 ֹומ 168018/ 0106/ 000. רֹרֵסְּכ
 ,ריִמָּת 811 8109 ; - 8000688104

 688 8 2116 זמּפת 2ולצ טקסת 006 !וּבֹורֲאַּב-אֹמּוסַּכ

 .הָרָקִמְּב 8 יטנמססיט" ; 80014023811צ

 00 םול טמסמ 8 ?םותי 26- הבוראב-אמוסכ ןֿפערט --
 ,הרקמב רבד אצמ 9)01462181

 זמס 9068 687 01 8'טהת (/081-00/ וה =. ןֹוָס יב

 { ס0112116111016:44073 0 116 11101:410101 06880006 0
(11648.=. 

 (גס ,סױ0ואמ 1מסתפג 1618160 . ֹוילְסִּכ ולְסִּכ
 ,וָלְסָּב ׁשְדֹחַה (27061862י-1200600961י)

 88 986 088006/8 01 ק/;- ֹוּתעַׂשַּב המלְׁש תדּועסְּב
 14148 68010:04 1ת 218 81011008 1106 (6
 , == |ס} 8ונ11:0118 600818*1)

 ,ןֹומָמ , - גםסתסצ ;--81106/ 8. ףֹפַּכ

 ?המשנ עטנייװַאב ַא ,889182 שיטור ןוֿפ רשמא (א

 הריִפְּכ -- 904 --

 8 62ץ-טע08/, 466 ֹחַׂשָהיתֹולֲעַּכ .רֶקֹוּבַה-תֹולָעַּכ
486 99-. 

 .יָמּלָח ,םֶלָח ריִע לֶׁש 01 2.6! 066/ רעמעלעכ
 םיאתפה 106 10018 01 14 ס1תג םינָארַאנ רעמעלעכ --

 .םיאתפ 8000611068, 8600010 ק61:80ת8 !:םיימלחה
 ,םימוש

 ,הָיִמיִּב סמסצמ186ןיש +  עימעכ
 .הָיְמיִּכַה םֵכָח ס110עג186 (ע/. -) 6. רעקימעכ
 ,הָיְמיִּכַה לָׁש ססנמ1ס81 60. שומעכ

 88 2 ם00/ זמפת 89 986 400 עק חֹתָּפַּב יִנֲעְּכ
008884 8 88-. 

 .-פת8ס1, טטע8?מ, ץ88810מ (2/ |-) 6 םעַּכ
 ן1888102806 1088, תנפמ גת- (2? םיִנָסעַּכ) .. ןסעַּב

 .םעֶכְל ַחֹונ ׁשיִא ,-011400 00 8286

 ע888100800 רטסעג8מ, יטס- (2/. ס-) + עטנםעַּכ
 .םעֶבָל הָחֹונ הָׁשִא זמּפג 10611860 10 80861

 ,םעֶּכ סס 06 ּפתצ ש. ז. ךיז ןֹסַעַּכ
 ,ךיז ןסַעַּב = ךיז ןענסֶעַּכ

 88 +םס 4080 0? {םס 68/08 קי אֵעֹרַאְד ארְפַעְּכ

 יץָרָאָה רַפֲעַּכ . =
 60 80010 8 261:800 אעראד ארפעכ ןצעמיא ןכַאמ --
 ,שיא ףדגו ףרח 86061ע61

 .יָנָלֹוח 8107 ץסעפסמ (2/. סע -) קַאילרעכ
 ן{8קמ תפנמס 0126 2816 כ (פ (2/. ן=) + הָּכ

 .(3ּ) הָׁשּונְּדַה כ תֹואָה םָׁש

 .ּכ תואה 486 16406/ ּכ ףֹּכ טמורק --

 1ם8קמ, מםתגס 01 06 2801:2106 כ (קז.| -) 8. ףֶכ
 ,הָּפְרֶה ב תֹואָה םָׁש

 ןסמ2 1גמהקמ 1181 ןצמהקמ (ך) ףכ עגנַאל --
 (ך) הפוקז ףכ
 ,(3) המוטכ ףכ 486 2620 82ץממ (2) ףכ עמורק --

 (גס 8118 (006 0/ 106 זסזזטויספ 0/ 260) 5. לקהיףַּב
 ,זא עלָּקַה ףַּכ
 ,ןודבאפ ךלה 90 80 10 611 לקה"ףכ ןוא ןווג --

 טמ806:01::0 ץסע- (2/ הֹבֹוטיייֹופְּכ 5. הבוט"יופּכ
 .- סם

 טטט18006 6181191010 (0/' 0006008 60/ הנֹומְׁש-לופָּכ
 . = | סי 106 ,ןל*60068 0 6 101110/ 6812060/)

 מספטצ / (/40.) !הנֹומְשילופָּכ == 66. גודהנומש-לופּכ

 .קָזָה ,הָׁשָק ןעסלט6:11
 8 8זח2ע0 ס0סצ סת 606 שמַאּפ דענודחנומש-לופכ ַא --
 ,השק חריממ 084

 85, 8000961מ0 6606.||;--8000ע01מ8 0 ץויסק. יֵמּכ
8 --. 

 רֹּבּודְמַה"יִמְּכ
6+. 

 46018| 01 186 641800006 01 606, +. הֹרֵפְּכ
 . = 0618?8תג

 85 81010012000,3 28 2ע12ת- 600.

 יעל קָה ןוֿפ גנוצריקפָא ןַא ויא לקַה (א



 למַּב

 זמט16101108100 (025/2) ;-1מס 600016 א. לֹפַּכ

 .םִיַנָׁש יִּפ , -- שוט106 60. || ;

 .= זמחמצ 4/1008 זמסעס 5. ץ/. םיַלְפִּכ-לַפַּכ

 /  -ףֹפְּכ טס עגטופוקוצ (262.) . 6. ןעלפַּכ

 ?סע81טסמס88 } - 000ס1088 (2/. תֹורָּפַּכ) 8 הרָּפַּכ

 88011110121 1סיח| ;ןֶּבְרֶק , -- 880111106 ;הָחיִלְס , =

 (600/2 סוי /ןסמ 8100007/6160  סימ 106 סטס 07 6 2 0/

 ףֹוע {ס} .4/ס0ױ0סװסו} 05 2 50604/706 6 68 8418)

 .הָרָּפַּכ לָׁש
 00 ם8ש8 תס 1018100ת088 הרפכ ןווק ןבָאה טונ --

 ,ויתונווע לע הרפכ שיאל היח אֹל

 00 8116 10/ לנו םנצעמוא רַאֿפ הרפכ ַא ןַײז --

 .שיא תונווע דעב לבס 801060064ץ'8 8108

 60 כס1:90גיזמ 6116 88011410181 06- תורפכ ןגָאלש --

 עסנמסתדק (ץ0 ?0/מ 1006 40401/:8001 לוט סניסע2

 ( סמ08 716041 101:16 420/:80 1746 2106 ,טניל416)

 ,הרפכ השע
 {ס 808060ת 2  תורפכ ןצעמוא טומ ןגָאלש (66.) --

 חלש 10 618:088 8 6804 ;שיא בוע 6180

 -  .וינפמ שיא
 60 06 8006 10/ תס?מומק תורפכ ףיוא ןגיומ (66,) --

 ,ליעומ יתלב היה 40 06 1861688 ;המואמל הלצ אֹל

 1 2866 םס חורפכ ףיוא ןבָאה סָאד ףרַאד ךוא (60,) --

 ,הוב תלעות םוש יּפ ןיא 86 107 זמו8

 ,תומ 40 016) 400 0686 ןרעװ הרפכ וד (46) --

 ,תומו לפנ

 60 0600116 1ת- ןצעמוא רַאֿפ ןרעוו הרפכ וד (66,) --

 יהזע הבהא שיא בהא 18608406 טטופמ 8 ץסנעפסמ

 .(א דםפה ,דבא 40 20 101266 ןווג תורפכ (46.) --

 10 80ע008 ֹותג !הרפכ ענַײר ,ענוש ַא (46.) --

 ! ול יוארה ושנע תא לבק אוה 4 }

 זמסמסצ 10 סמםנופש סג 906 606 8. טלעג-הרַּפַּכ

 01 186 תּתָא 01 ?סמסזגסמ? ֹות ןוסט 01 6

 םוי ברעג הקדצל תועמ) הֶרָּפַּכ יֵמְּד 88:011116181 1061

 ,(הרפכה ףוע םוקמב םירומכה

 8801111018) ססס8 (עז. רענעה -) 8. ןָאה|הֹרָּפַּכ

 הָנֲעְמ םֶדָא 1ממסס629 ט300ונמ (/?/.) ּ!הָרְּפַכְל לֹונְנְרַּת

 ,ֹומֵכְּב םֶמָח אֹל טַע !

 880ע1018 םסמ (20 רענוה-) 4 ןוה| -הרַּפַּכ

 | ,הָרָּפַבְל ֶלֹונְְרַּ
 1ממסססמפ ט1061שמ (60.) (עז.ךע -) 8 לדנוה-הרַּפַּב

 ֹומֵבְּב םֶמָח אֹל לַע הָּנֲעְמ םָדָא

 880011110181 ס0616נ40תש סת 106 . ןגָאלש-תורּפַּכ

 הֶרָּפַּכ תִיַׂשֲע 606 03 186 זכפֶ} 03 24ל0תסזמסמז

 .םיִרּוּפִּכַה םֹוי בֶרָעְּב
 סמ101660 (220סט08' ?00:006) (ןע1. ס =) 8. עצִינהרַּפַּכ

 ,(םיבננה ןושלכ) תֶלֹוגְנְרַּת

 יא

 ,820016 רעטנוא ןרעשַאנ ייב א

 קונערב == 260 --

 10 סעסמ סע ץ104 8 06 ט 6. ןֹרוּתִפַּכ

 .םיִסיִּכַהְמ בֹנָנ ֹוא םיִמיִּכ ַחֹתַּפ

 .= 8 ?עטג6 ץ11680 קדֶע ןהֹּכ = סט !ץ"כ

 י'1611066 811טס," זמסמסצ ףורָצ ףסָּכ == 69 !ן""כ

 88 8/ססק שנלגסט9 2 8מסק- 2/- העֹור יִלְּב ןאצַּכ

 .י- 617:0, טט1סגסט9 2 16846ע

 88 2 0846 14240 שנוג 2; ׂשַבְדַּב תיחיִּפַצַּכ

 ְּךַהַל דאְמ םיִעָנ םסמסץ, טסעש 646110108

 .= 8 1סנזגסנוש, 28 03 ץסעס 806. םדִקַּכ

 88 ?םס םֹתֹות 0+ ם8נס, 22. םוׁשֲה תֹּפיִלְקִּכ

 .ךֶרֵע יֵלָּב טשסע:ט8

 88 2210 28 !מםס ץ8:06ת8 2/ע. ףוס-םִי תעירְקִּכ

 ידֹאְמ הָׁשִה 01 980 1466 808 טסעשט 6

 ןעקשמָארב = ןעקמָארכ

 .םּוחְמ 08:011886 ;םֹומְרִּכ סעטנגסמותפ 5. עקשמָארכ

 .םּוחָפ ןיִעְּכ 681611881ת0ט8 66/}. גידעקשמָארכ

 יםֵמְרַּכ סס סעטמסמ ש. 6. ןעקׂשמָארכ

 .םיִנֵמְוַה רֶדֵס סםעסמס1ס8צ (24  ס -) 4. עיגָאלָאנָארכ

 .םיִּנַמְּוַה רֶדֵס לָׁש סמסמס1081081 60//. שיגָאלָאנָארכ

 1684 ץסנפסמ} 8ע6-טסתס (ע/. ס -) 8. עידנָארכ

 .שּוחְּכ םֶרָא ,רֶׂשֶּב קַד םֶדָא
 .םיִמָּיַה יֵרְבָּד סמניסמ1ס16, 822818 (7. ס -) עקינָארב

 ,(הלחמ) ְךֶׁשֶמִמ ,םיִמָי ּךיִרָאמ סגניסמ1ס 60/. שִונָארכ

 .הָרָחַנ םמסעס (ע/, | -) 8. פָארכ

 ,םָארכ = עפָארכ

 .(םוס) רֹהְנ 40 8תסנ :רֹהָנ 60 8תסעס ש. 0. ןעּפָארכ

 .ַחֹוּכ 90 שש, ס4מ60901446 . 4 ןעקַארכ

 .= סםסנעט'ס (0006/) (4/. םיבּורְּכ) ?. בּורַּכ
 .י- תעס018108410ת (2/. םיזּורְּכ) . וּורְכ

 .(ריזח לשנ הָקָאְנ םיטמפ (4/. ם -) 5 עקורכ

 ,ריִזֲחַּכ קֹאָנ 90 םצטמ? ש ש. ןעקורכ
 88 {הי 28 12889 ?זסנמ עי בֹרֲֶעַמְמ חַרְזִמ קֹוחְרִּכ

 .דֹאְמ הָנֹוׁש 0081, טסײװ 616 01סת6

 .רֹורָמ .תֶרָוֲה ט0180-ע84182 . ןיורכ
 י,קונוורכ = עקווָאינוַור כ

 ט68801 101 20180-184180 (/. םע -) 5. קונורכ

 .תָרָוֲחל יִלְּכ
 וטומ0ומ8 09 מס ץמצ- (2?. תֹוכירַּכ) הכירָּכ

 .--1809סז7 םֹסצהִע םעסטמ8 186 06

 .(ןורנב) רֲהַנ 90 1840016 0. 4 ןעפורכ

 ,רֵחֵנְמ 180ס1188 00/). גודנעפורכ

 : ,ןֹורָּגַה תרֲחַנ 11081860688 5. עקפורכ

 ריִע 18186 סופָע !ריִע .- סע (2ז םיּכַרְּכ +. ְךֵרֵּכ

 ,הָלֹודְג

 .= דס}טזמס (2?. םיִכְרִּכ) +. ְךֵרַּכ

 ,הָלֹודְג ריִע 1886 סנֹו} . לֹודְנ-ְךַרְּ
 .- ע60לטוג (2/. ס -) .. אֹּתְׂשַּכְרַּכ
 .קונוורבכ = קינערכ



 גידעהובַאד-היערצ

 606.|| :ףֵעֹו 83116ת, 8ט17 00/ גִידעהּובַאְד-היִעְרַּכ
 ,בֹוט אֹל םֵחַיְּב םס0 סת 1110017 1ס/18

 טפ1861ש סע 00ם0/ ט0086480168 0806 8. םֹפְרַּכ
 .- 80 180 28880טסע 06?סנ00ת9צ

 הָהיִמ ץעסעמ8?ט16 0681ג ;-.04061װ2910ג 8 תֹרַּכ
 ,ּהָמֹוי אֹלְּב

 ןרָאי-תרֶּכ
 .ּהָמֹוי

 אלב תומ 40 416 םעסננ2?סטעס}י/ ןרָאײתרכ ןבָאה --

 ,הברה לבס 40 801101 זמטסמ (40.) ?ותֹע

 .ףושיִּ = ףוׂשָּכ
 ,גודפושיּכ == גָודּפושַּכ

 ן= ,רעכַאמ- ףושיִּכ = | - ,רעכַאמ-ףושַּכ

 ,ןפושיּכ = ןפוׂשָּכ
 ,--ומ 9086 1100 0166/, ץנסץסע!} 006. הריׂשָּכ

 ,יֹואָרְּכ

 אֹלְּב הָתיִמ םיסנמם?טע6 0640 8. 2.

 .--88 000). םֵׂשְּב

 80 18 ק/ע- אֹוה ןֵּכ ֹומְׁשִּכ

6 -. 

 טעסמסע 109 ט86, ץנעסץסנוש םעסמ2ע;66 00). רֹׂשָּכ

 2800090108 90 986 4160188 1108! ן268

 . = 16810וװ0806 :!רֶּתֶמ , - ןפט11 ; -- 6086

 10680 ץנ16ק8:60 80060/018 90 שוולֿפ רשכ --

 רשב 986 ,/660188 ניוטט21 !808, 2080 86

 ,רשכ

 רחסמ 8 16810101406 00812088 רהסמ רערׂשכ ַא --
 | ,רשכ

 .רשכ דלי 8 16014110806 62110 דנוק רשכ ַא -

 ,רשכ ידוהי 4 ץגסט8 )636 דיי רערשכ ַא -
 ,תדב קבד

 .רשי שיא תת 200680 תמאמ ׂשנעמ רערשכ ַא --

 ,םה שיא 8 םפ1עס ע0ע804 עלהמהב רשכ ַא --

 1886 806 ץעסץסני, ןט80 2264 00/. רׂשיו-רשִּכ

1811 --. 

 .- סםס 0688 0וס/8ש:ש 1208  תֹורְׂשַּב

 לֹוחְמ 8'01106 408206 (עז ץנעט --) 4. ץנַאט||-רֹׁשּכ

 .הֶּלַּכַה
 00 10886 110 10/ ט86 20001:6148 10 0 6. ןֹרׂשַּב

 {ס !תֶּדַה יִּקִח יִּפְּל ׁשיִמְׁשַתְל רֶׁשְכַה 1מס ץ10081 ן8ט8

 רֶׁשָּכ רֶבָד יִּכ טֶּלֲחַה .רֶׁשְכַה 660186:6 עס 6 1861ט|

 ,קֹחָח יִפְל

 0 21481:6 106860 110 10 386 (2/ שװלֿפ ןרשכ --

 הירש ידי לע) רשב רשכה |806/ש00 4000 8011400 4/)

 ,(החילמו

 60 זמפאס שס688618 110 104 הספ ףיוא םילכ ןרשכ --

 22880306ע/ ט86 (200 66008400 7000 4060 9

 .(הלעגה ידי לענ חמּפל םילכ רשכה 119646)

 88 418 תתנמס 18

 ידוהי

 ױתָּכ -- 266 =

 0 108/6 8 89096 110 חמספ ףיוא ןוויוא ;ַא ןרשכ --

 {09 18880ט0ע9 ט86 (0:/ 2604100 48 410/60810601/)

 ,(הבורמ הקסה ידי לע) חספל רונת רשכה

 טנ8ת648 ץעסק800 48000ע0180 90 086 = םֹרׂשְּכ

 דוחיב) םיִרָשְּכ תֹולְכֲאֵמ 0060188 01068/7 }868
 י ,(רשב

 {/60088 101 086 200010נת8 90 1מס 8 טַײקרשַּכ

 ןג01010088 :תֹורְׁשַּכ 1660188 01668/7 ן868
 .קֹחָה יִפְל רֶּתְמ אּוזָׁש חַמ תַנּוכְּת

 8 1108064 8006 ט866 (2/. רע -) = ןוטשיירשַּכ

 ֹומ 01082/08 ט4608118 826 180108 109 1088-
 ,חַסָפְל םיִּלֵּכ תַלָעְנַהְל תָמָהֹול ןֶבָא 80טסע

 .-ססזמץֿפמצ ;-.8000 (2/ תֹוּתִּכ) ?. ּתַּכ
 ןגהתסיטעווגמש ;-.שע1פ0םש (2/ םיבתּכ) . בַתְּכ

 ,הָזֹוח , -- 6001869 ; - 000014686 ;דִי"בֶתַּכ

 :הָמִי הֶביִתְּכ םַהֹוּכב ,-8000 ץסתומפמ 8. אֹּבַר"אַבְתַּכ
 ,ריִהָמ רַפֹוס 010ש61 טס;(71

 .םעווָאטַאק = תֹובּתַּכ

 ,-זמפמט8סע1מפ (27. רֵיייִבְתַּכ } -) +. דַיבֵתְּכ
 ,אמישמ == אטיִׁשְמ-בֵתְּכ

 .- טטע10ס/ (2/ םינָבְתַּכ) .. ן=תַּכ

 ,בֹתָּכ 00 טט1106 ש 6. ןענע - ףע|בֶתַּכ
 ,הֹּתיִּפ = הּתַּכ

 ,זלוותוּתיִּב = זַײװתוּתּכ
 ; -108111800-00011800 (4/. תֹובֹותְּכ , הבּותַּכ

 םטנמ 11466 1ת 8 108/71880-00ת- !םיָאּוׁשְּנַה בַחָּכ
 .הָבּותְכִּב עּובְּקַה ףֶסֶּכַה םּוכָס 6

 * שיר

 זמ9י1:180:0-001101809 800016100 5. אתירואד-הבּותַּכ

 יִפ לַע םיִאּוׂשְּנַה בַתְּכ ,-90 486 1:8 66 04{ 8
 : ,הָׁשמ תַרֹות

 וט110004 226 00211/1060 מָש 66/. םֹותָחְו-בותַּכ

 .- 818 8?ט6

 ,-- םס 118981008װ002 5. 21. םיבּותּכ

 "דקעוו סתם," 8 2428016010 1סעזמ (27. | -) 4. ֿביִתְּכ

 1מ010801428 םסוש 8 06ע9814 יטסע0 14 6

 .- 80עומ?פטע81 4049 840010 26 דטע116ת

 .--169180/8004 ;-.טסע12 8. ירֹביִתִּכ

 ,(רפסב)
 8 2000 טשצע|ו0מפ 806 5. הבוטיהמיתְחַו-הביִתְּכ

 8081ת9 ןת 986 2008 04 1116 (6 0066/000 08
(1108706746-/2087| == . 

 טט119960 ות 116טע660 80408/6 169- 60/ טעביִתְּכ
 ,תֹועָּבְרִמ תֹויְתֹואְּב בּוהָּכ 8

 1000246ע :דֶׁש 66תג0מ (2/. םיִנְציִל"ּתַּכ) 5 ןציל-תַּכ

 .ןִל
 סעסשת (0010 סי 5006 סויח0- (1/. םיִרְתִּכ) פ. רתָּכ

(1:60 476 {0 /86100 406 /{0 1604 -=. 

 מיט



 ענִיוַאל == 967 -- | ֹל

 .ל
 986 טטשס1?סמ 16666ע 01 66 116מעסש 810מ8- 4. ט

 תועזו- || :יִרְבֲעָה תיֵּב-ףֶּלֶאְּב הֶרָׂשֲע םיִּתְׁשַה תֹואָה 6
 .םיִׁשֹּלְׁש ?םוזפש

 אֹל בֵזֹוּכ 18186, טמ?עטס () ;- םסס 2000 אֹל

 ,ןֹובָנ
 ירמנל 8080100617 תס9 ףלא ןַא טומ אֹל (46) --

 א אֹל
 ףוא סעידָארַאפ ,רוָּפ ַא טומ א5 ,קעדָאפס ַא טימ אל --

 ,ףלא ןַא םומ אפ

 ודנע בַאל = זדנָאבַאל

 םיײמחל) הֶנְכֲה תיֵּב 8 00ז8!:סץש 8. עירָאטַארָאבַאל

 ,(םיימיפ

 ,רוּביִאְל = רוּבֶאְל
 רֶבָּד :ׁשָפָנ תַבָׁשֲה 16/נס8מזמסתפ (ע? ןע -) . גנובָאל

 .גּונֲעַּת ,דמֲהַמ ע1688ט16 :(לכאמ דוחיכנ ׁשפָנ ביִׁשֵּמַה

 8 8004-101-0098188 טסצ (2/. סע -)  סובָאל

 ,ּוב קיִר רַעַנ
 ,תָרָּנְסִמְּב רֹוׁשַמ 114000-886 (2/ ךֶע -) לנעזבָאל

 ,דיִמָח 8000116, 8סעץס} 8. עדִובָאל

 ,(םחלנ רֶּכִּכ 1081 (;7. ס --)  ןֿבַאל

 :ׁשֶפָנ בֵׁשָה 40 101/68מ} 16ט106 2 6 ןבָאל

 .ֹוׁשְפַנ בֵׁשָה 60 61/088 0268017 2 ז
 ,ץענַארדָאבָא = ץענַארדעבַאל
 ,םעקירדָאבָא = סעקורדעבַאל
 ,רַּבַה רּוּבְרַּב םוטפמ (2/ סע -) + ודנעבַאל

 .טַפְטַּפ 90 ן8מטס1, 880016 . 4. ןרעבַאל
 !הָליִפְה 1014 ;(דגבב) טָמָק 010880 (1/. | -) 5. גָאל

 ,הֶבָכְׁש 1861, 18101מ8

 .ְךַר 8016, 18118 66/ ענדָאגַאל
 ,ןֹוָּנהַה תַמְכָח 10810 5  עקנגָאל ,קונָאל
 ,ןֹוָנִהַה יִפְל ,יִנֹויְגַה 1041081 46/. ׁשינָאל

 ,דאנ 81:10-20416 (ק/. ןע --) 4. לנָאל
 ,רֵּקָׁש 90 116 . 4 ןגָאל

 8118410ת, ע08110ת, 60241110מ (2/.ס -) 8 ענַאל

 ,םָצֵמ
 וטניסנגסט86, 8016 !הָנֲחַמ סםנמק (27 } =) 6. רענַאל

 .ןֶסְהַמ
 .הֹנָה סס ס8זגק ש. 4 ןרעלַאל
 ,קָנָע ם14ת+ (00 סע -) 8 ןארגַאל

 ט806186000108. 88- ?רֶרֵט 0946 (ע ן-) 8 דַאל

 ,הָמָּבְטַו ,תיִדְזַה הֶנְבִה 1666

 די -

 זיא שיאערבעה ןיא סָאװ ,ןוֿפרעד ךיז טסענ לטרעוו סָאד (א
 סָאד ,אל יו טדערעגסיוא שיעוו סָאװ ,(םיא וצ) ול שרָאװ א ַאד

 שילופ {ב ,ואו ַא טימ שינ ,ףלַא ןַא טימ אל ןָאזלַא טניימ

 יגנוי רענעזָאלעצ 8 ,'ספעע ,!ססטפ

 .עינווָאדָאיל = עינוװָאדָאל
 ,דּוׁשָח רֶכָּד טט90101008 ?מומק . רֹבָד"אֹל
 "ם0160/ 2088 םסע //. רעי אֹלְו טיּבּוד אל

 .יָרְמַנְל תָמָא-אֹל טטסס08," רטמס}1+ טעגס
 .אָּׂשַמ .ןַעֹמ 1801מ0 ס8עשס (41 ןע -) גנודָאל
 ,(א תיִלְגְנַא הָריִבְנ 1807 (2. ס =) 8. ודַאל

 .-ֵׁש יַד אֹל םספ סםסטפ8מ 1089.,. 000 יר"א

 יִלְּכ ספנילסמ זמו1:-ץס?} ןפז (2/ סע --) +. שידַאל
 ,ב דַּכ .בֶלֶחֶל םֶרָה

 .שידַאל ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עקשירַאל

 ,תּונֲח םמסק, 89096 (2/ ס -) ןדַאל
 ,םיִרָּת ,ןֹוּלַח תֶלָד 8מוג906/ (2/. ס -) 6. !ןדָאל
 60 :ילַע אָׂשַמ םיִׂש ןעֶמ 60 1086, 1846 . 6. 'ןרָאל

 ,(הבור הנק) אָּקַמ ס814:6 (6 ףש)
 40 6196 264046 !ַעֹבְּת 00 806 80 }890 ע. 2 :ןדָאל

 00 טס 29 ש. ז. ךיז -||וטֶּפְׁשִמְל אֹרֵָה 980 ססטע9
 ,ג"םע ןֹוּדִה ,-םִע ביִר גוש וטוומ

 םיִׂש ןעֶמ 90 1086, 1846 6 6 ןעװעדַאל ,ןעװענדַאל
 ,(?ןדָאל == -לַע אָּׂשַמ

 ,ביִר ,טָּפְׁשִמ 12 0-8ט16 (?. | -) שינערָאל

 ,םערָאיֿפ = סעדָאל
 ,הָריִפ 0086 (ןעז. ס --) 8  עקרָאל
 .- 401980/ {םופ םס/ 9089 קע- אה אֹלְו אה אל

 .- 0 זמצ 608ע 1106 ע/עי. יבודאל
 1006 04 1116068מו/ (1/. -) 8. ווירבייבּוהאַל

 .תּודיִדְי בָּתְכִמ
 "!סעס תסטסז 088, 408010461/ 2/- היִה אל

 .יָרְמַגְל תֶמָא"אֹל טמ?עטס
 ''/ םסטסנ 6208964 םסע עי אֹרְבִנ אֹלְו היָה אֹל

 סטסז טט88 69048000, 16 18 ץטעס 10?18762ת
 .יָרְמַנְל אּוה יּודְּב

 {1086 181888 םסטסע 2 םלֹועֵמ טיִרָבִד יָה אֹל

 תָמָא-אֹל , = 118/ץעסמס6} ָש 18 20801ט1ס!7 טתניטס

 ייֵרְמַנְל
 0016 ץענס0סץ+, ע01210196 (47. ןיואל) . ואל

 ,אל , -- 404 600. || ; = 6044
 !רֵּבַדְת לַא םס 4810128/ קעש. םירֹוּבִר ואל
 .- םסז 6480017, 09 תס00888/19 606 אקוד-ואל

 ,םירּוּבַד ּואֵל = ןרּביִד ואְל
 גֵלָׁש תֶלֹּמַמ םט914ת006 (0609+) (17. ס -=) +. עניװַאל

 ,(רתמ הקתנ גלש תעפשנ

 שיסורסייוו (2 96 טיײז ,רעלעטשנֿפירב סרָאדנָאיל ןיא (א
 ,ךלימ חַאֿפ גורק ףענעמייל ַא ,8140982/ שיליופ ,תנהקמנונימ

 סע יו ,ןידָל ןצישֿפיל ייב ;טכיעג םוצ ןֿפור ,12460 שטייד
 ,שיאערבעה ןייז שלָאװ



 קונוַאל

 תוצעומ רוספ) רֶהְבָנ 810סעמג8 (2/. םע -) 5. קלנװַאל
 .(ריעה

 ;(םירפצ וא םישנא לש) הֶרּוׁש עסיש (2/ 9 -) 8 'עװַאל
 8 ,הָכְרְדִמ 814ס6814

 ,(שא ףהמ םיפטושה םינתומ םירמחנ הָּבַל 1808 8. :עװַאל
 ,תוציִרָח ,תּוזיִרָז 8111 (2.} -) 9. טסָאקװָאל
 שץּורָח ,זיִרָז 8111101,/ 464961008 460//. עקװָאל
 תסל 6טסעש ותמפמ 18 טקס/- 2/ע. הכֹוז םרָא לֵּכ ואל

 .-וםש 00 18001664 טצ 1016
 ?סע 1680 01 88ץֿפ) 102 108 זי. םיִמָי ְךרֹואְל

6 = , 

 ,הָעּורְמ ץטממנמקי !זָאל
 ,ץורל לחתה 90 2684 40 עטמ זָאל ַא ןבעג ךוז --

 .לָרּט 108 (2 |-) 6. רוָאל
 תיֵּב 180816090} 20801081 (26 |-) 4 טערַאזַאל

 ,םיִלֹוח

 ,חֹואָל הָרְמֶא דט89סג0016 (עז. ןע -) 4 גנוזָאל
 תֶלַכְּת עֶבֶצ טוט6, טוסטו 2  עקרװַאל ,קערוזַאל

 ,(םובכל)

 ?0 100 1ס83ס ({. ע. ןוָאלעג ,טזָאלעג) ט. 6. ןוָאל
 00 ט. ח.ןוֲחַּנַה .בֹוָע 00 1686 !(תושעל ַחֵּנַה ,ןתָנ
 סס 869 014, 8129 0. ז. יז -- || ! רֶׁשְּפַה ,םֹוּמִה סם
 .ֵַּגַה 0 166 ;(ךרדל) אֵצָי
 ס | שיאל חנה 40 166 8 ץסעפסת 0 ןווג ןצעמוא ןזָאל --

 ,תכל5

 40 0166: ;תושעל ןותנ 90 160 102066 ןכַאמ ןזָאל --
 ,רבד תושעל הוצ 80608129 60
 164 ןווג ווז ןזָאל ;אנ ךלי 106 םוזמ 80 ןוג רע זָאל --
 ,(א וכלי 186 0
 00 806 006 סמ 8 ןסט/מס} געװ ןוא ךוז ןוָאל --
 ,ךרדב אצי
 ,תכלל לחתה 90 8986 ןווג ןזָאל ךיוז --
 .ץורפ לחתה 40 2681ת 10 עטמ ןֿפױל ךיז ןזָאל --

 .ךֶנֲע פסנ8 (20 ס-) 8 עזָאל
 ,הָניִל םֹוקְמ ,הָריִּד 10081מ8 (2/ ןע -) 5. וׂשזָאל
 ףולָח ריִחְמ 8810, ם2100 01 64022286 4. עשזַאל

 , .תֹועְמ

 הּכְׁשִּפ טסא (44 0 126006) (20 9=) 4 עשזָאל
 :(ןורטַאיתב)

 ,הָריִעְו הָריִכְמִּב םֶש 100811 600. םידָחַאַל
 .יֵקְרִט ,ריִעָז רַכֹומ 008216ע (. סע -) . קינמידָחַאָל
 .- 8160 116 000טעע6206 066 הֶׂשֲעמֲה-רחַאל
 י81?ס1 8 טמ8166 ץס8ע8," 27. םיִנָׁש האָמ רחאל

 .=81001 8 ץסנ8סמ'8 4680
 ,=8190/ םופ (םסע) 6680מ עקע. (התומ) ותֹומ רחַאְל
 ,עינוקושט == ָאטָאל
 ק10001, ק890מס0 ע6- (2/ סע -) 4  קינשוטַאל

 ,(םילעג) איִּלְמַמ 60ממ16ע (םידנבנ איִלְמַמ ת81עסע

 ,ןלָאו טָאטשנָא גנוטיידַאב רעד ןיא (א

 עכַאל -- 208 --

 ,תיִמֹור 1281 6. ןַײטַאל

 ,תיִמֹור ןֹוׁשָל 1801 06/. שונַײטַאל
 ֹוׁשָלְּב דֶמֶלֶמ 1:8018 808018/ (22 =) 4 רענַײטַאל

 | ,תיִמֹור
 ,א בֹוָנ 10 81681 (.) ש. 6. ןענע -- ,ןעװכטַאל
 ,בנַנ 1101 (47.) (עז. ם --) 5. רעכטַאל
 ,יָאְלְמ 8008 (2/. ס -) !עטַאל
 ,שֶרָמ ,דַּב 1808 (2/. 8 -) 4 :עטַאל
 ןֵקַת .אֵּלֵמ סס 800, 1ס081/ 2 6. ןענע - ,ןעװ טַאל

 ,םיָאָלְִּ
 .יאָּטַר ,לֵכֹונ עסםשטג6 (2/. ס -) 6 רעטָאל

 .הָלְרְנַה 10996נ7 (2. ןע -) !רעטָאל
 ,עינוקושמ = עקַײרעטָאל

 .הָביִבְל ןט80846 (27. 8 -) 8 !עקטַאל
 ,( ןֶמָה יִאְלְמ טתגפ1} ץ0?8מ (2/. ס -) :עקטַאל
 .- 06 1896 0600 רחואי-אל
 .=10 108800, 60 םסט0מ9 600. דוּביִאְל

 -ׁשיִא 8 8000-101-תסלמתמש8 (2/ 9-) 5 חלְצּוי-אֹל
 ,הָמּואְמִל חַלֶצְי אֹלֶׁש

 חַלְצִי אֹלָׁש 006 10: תס1מומא 60/. גיד - ,ח ,ְצּוי-אל
 .הָמּואְמִל

 16 8881/ םס9 06 1600608- 2/- רֹקְפִי אלו רֶכָוְי אל

 . = 0660 םסי 0
 םינתונש דחוש) הָקיִתְׁש יֵמְּד םטפמ-תגסמסצ . ן'ֹרְחִי א

 ,(ג ףבד הלגי אלש שיאל

 , רֶחָי אל = טלעג-ץרחי-אל
 "8 008 8881 םסס 2//*= ונֹוׁשְל בלָּכ ץ'רְחִי אֹל

 8ה8נעסמ תםוצ 10מ02ט0/ םס 026 ט11| סץסת
 ,הָּפ הָצֹוּפ ׁשיִא הָיְהִי אל 218 תנסט?מ

 'ן/ ס8תתספ 680800/ 19 18 טמ- 000 טלְמידאל
 ,יִמ ַעְנֶּמִהֶל רֶׁשְמֶא יִא םטסס6

 ףזװת8ָש 1 םססס/ 80 גמ 2//- אֹבְי אֹלְו הלעַי אֹל
 .הָנאְי אל םסנ 00106, זגפ} 16 תסטס םהקקסמ

 ,קֹוחָצ !גמ 8. ךַאל

 ןֹעָרְּג 8071019 (60.) :רֹוח 016 (. רעכעל) 8. ךָאל
 | ,(ןוכשחב)

 ,םיִטָרְק ׁשּובָל ׁשיִא 180810ט1/1מ (2/. ס -) 4. ערדוכַאל
 ,ןכְשילָּכ = ןּבְשילָּכ-אֹל
 0140 81 !דְנָּב םפעצמסתפ (2/ סע -) 8. ןַאמכַאל

 ,בֶחָר דנֶּב 4626

 ,םיִטּוטְרַמְמ ,תֹובָחְס 1888 8. 20. סענַאמכַאל
 ,קֹחָׂש ,קֹהָצ 60 1828 . 4, ןכַאל
 איִבָמ ,םָּדַבְמ ס0101081 !קַחֹוצ 18טװ188/ 60/, גדנכַאל

 יָּךּוחּג יִריִל
 .טּוטְרִמְמ ,הֶבָחְס 188 (עז, ס =) 8. עכַאל

 ףעחקל ןוֿפ גנװײהנַאֿפ ַא רשפא וויא ןעכטַאל (א

 ןיא "הנושל בלכ ץייּהי אלו ןוֿפ (ג י8ה8קא8 שימורסייוו (ב
 יז וא"י תומׁש



 רעכַאל

 .ןָקְחַצ ןפט8סע (2// ס --) 5. רעכאל

 "תס9 800016/ת8 10 1מס ס;ץ," עזמ- הֹתְקעַצַּכ אֹל

 ִּדַּכ לָּכ עֶר אל םספ פס 286 88 1
 גת 140082208 206 זגצע- קי תובָבְרִלְו םיִפְלַאְל

 .=1808, ֹוג טסעצ 8ע1689 םטנמס8
 ,הָלָמ ןפנגמ (/. רעמעל) . םַאל
 | .לָגָר הֵכְנ ןגנמס 40}. 'םָאל

 .לקלקעו שקע 0ע001:66 806 1806 םָאֹל ןוא םורק --

 .רֶמְנִנ סעסיש-טפע (21. סע -) + !סםָאל

 ,הָוְלַמ חיֵּב טפיטמ-8גסק (עז. | -) דרַאבמָאל

 הֵדּועְּת עפוטמ-610469 (ע?. } -) 4. סיװק-דרַאבמָאל
 .ןֹובָרֲע תֹדּועֶּת .הֶוְלִמ תיִּב

 .הָוְלִמ חיֵּב לֶׁש 01 ץפואמ-פםסק 66)}. עװָאדרַאבמָאל

 לש תודועת ץפטטמ-9101:608 ןטיוק עװָאדרַאבמָאל --

 .הולמ חיב

 ןָחְלְׁש סנמסעס 8016? (2/ ךע -) לשיט-רעבמָאל

 ,(א ? רֶּבְמֹוא קֹוחָׂשּל

 "1 םסווםסז ש8ם+ קץ ךֹצְקּועֵמ אֹלְו ךשְבּורמ אֹל

 גםצ םסמסצ םסז מח 90מ8," 1 ת616מ0/ ט+

 ְךְתֶבֹוּטִמ אֹל ץסטז !8טסע8 תסז ץסט 8?6/8ט0ע8

 .ךְתְעָרִמ אֹלְו
 .ענרעטמַאל = ןרעטמַאל ,רעטמַאל

 ,חיִׁשְׁשֲע םֶּנַּפ ןפמססעמ (2/ ס -) + ענרעטמַאל

 .הֶבֶה 166 מס ךימ וָאל = 2. ךימָאל
 ,אנ הבלא 166 זג6 20 ןווג ךימָאל --

 הָבָה 160 ט8 (ונוא םוָאל) רומ ןוָאל = 828. רַומָאל
 ,אנ הכלנ 166 ט8 {20 ןיונ רומָאל --

 ךׁשְבּודְמ אל רַאֿפ ניסַאּפש ְןְדצְקּודִמ אֹלְו ךצְקּועְמ אֹל

 .ךצְקּועַמ אֹלְו

 .רֵּנִחְל הֹׂשָע 80 6:/202 |2זמס ש 6. ןעמָאל

 .הָרֹונְמ !8תגק (2/ } -) + פמָאל

 .ריִמָּת רֵנ לָׁש 04 8 880106 |פזמק 06)} ענרַאפמַאל

 דיִמָּת רֵנ 880106 ן8תמק (1/. ס-) 5. ערַאפמַאל

 ,(םירצונל דוחיב)

 8616 (00 006 4406 0/ עסח (ע1. | -) סָאפמַאל

 .(םיסנכמה דצב רחא עבצמ העוצר) ספ .ּוב -{6/00706)
 אב רֵמֹוׁש טס1166מג88מ (2/ סע -)  טרעפמַאל

 .רמָא 90 587 (81) 4 ןֹרמאל

 .(נ הָדָׂש 41016 (27. סע -) +. ןַאל
 .בָר ןֶמֶז .דֹרָא ןֶמְז 1סמ} 66.||:ךרֶָא ןסמ 66. גנַאל
 .םִיַנוָא ךֶרָא 1089-08ע66 6600. גידרעוא-ננַאל

 .רָבְּכִמ הָיָהֶׁש 01 ןסמ8 80 06)} גירענָאננַאל
 .ראָּוַצַה ְךֶרָא 1088-800866 66/. גַיזלַאהננַאל

 :םִמֲעַׁשְמ 601005, וט621180116 00/ גָילַײװגנַאל

 .םּומָעֶׁש 6601008מ688 4. טַײק .- ||

 ןוֿפ רשפא ,"לעננוי עשיריפה סָאד; ןיא ןיקצעניל יב (א

 ,ליפשנטרָאק ןימ ַא ןוֿפ ןעמָאנ ןשיזײצנַארֿפ םער ,6

 ,זװקסמ ךַארפשרענױנ רעשטייד ןיא ;'עלעקרעסי ןיא (ב
 ,286 שיסורניילק (ג .טגַאיצילָאפ ַא

 !עקסַאל --- 209 --

 0. ז. ךז- || :םָמֲעַׁש 00 טטס8עש ש. 6. ןלַײװגנַאל
 .םָמֲעַּמְׁשִה 00 1601 רטספנצ

 810ש- טַײק -- || !ןּותָמ .ַּהִמֲהַמְתִמ 8וסוש 66/ םַאוגנַאל
 ,תּוניֵתְמ ,תּוהָמָהַמְתִה 8

 .ְךָרֹא 10881מ . טַײקגנַאל
 תַחַּפְמִמ 1סמ8 8מהיש); ע1816 (עז. | -) . לַאשיגנַאל

 ּהָּב ףַּמֲעְהַהָל הָלודְ
 :עקרמ .הָמָדֲא 1806 (2/ רעדנעל) . דנַאל

 .הָניִדְמ .ץֶרָא ססטמסיצ
 ססטמליע-מסו86, ט1118 ( 2. רעזַײה -) ,. זױהןדנַאל

 .ץִיַה ןֹוטְמ
 עט181 600חסומצ, 88110019ט16 + טפַאשטרַוװדנַאל

 .הָמָדֲאָה תַרֹובֲע
 הָָּכִיַה לַע הֶאיִּב 1886ומ6 5. גנודנַאל
 םיִרָחִבְּנַה תַפְסֲא 4106 07 2 ץײסטלס0 '+ גַאטרנַאל

 .(הינמרגב) ליִלָּנ לָש

 0. 0. || והָׁשֶּביַה לֶא ּוהֵלָעַו אֹוב 60 1848 שש. 4. ןדנַאל

 .הָשְּבַּיַה לֶא הָלֲעַה 60 64
 יץִרָא ןֵּב ססטמ?לזץזמּפמ (2? טַײל -) + ןַאמןטרנַאל

 .ריִע ןָּב
 .הָּפַמ זגק (060) (2/. | -) 4 טרַאקרנַאל
 ץֶרֶא תַרְבִּכ רּויִצ 180680806 (2? | -) + טֿפַאשרנַאל

 .עַבָט הֵזֲחַמ
 ןאמפטהקס 01 2 ססטמויצ (21. | -) 4. ךַארפשדנַאל

 | .הָניִדְמ ןֹוׁשְל
 קׂש ןגז8ס 8804 ({/ סע --) + ךעטנַאל ,ךוטנַאל

 .לֹודָג
 .טנרעטמַאל = ענרעטנַאל

 ססמתסספותק-קמעפ (6װ 8 (2/. סע -) צ+ קינשטנָאל
 ,הנוכמב) רֵּבַחְּמַד קָלֲה (00002:060 ?װ 062װ06005)

 .(םידנבּכ

 .ןעשטשַאל = ןעשטנָאל
 .(םיאמור לש) לֵמְויִא 18069 (ץז. | =) 8 טעצנַאל
 .ןֶפִנ רֶמָצִמ גרֶא 681100 4 טָאקנַאל

 ןֶפנ רֶמְצ גָרֶא לֶׁש 04 081100 60) ןטָאקנַאל

 .רַּכ ןגישזע/ 10680001 (20 פ -) 9 עקנָאל

 (היח) חַרָּקַה ליִא 618 (27 סע - ,{ -) + סָאל

 8דח660-90090, 6839 ץס1- (2/ סע -) ;. ןוסַאל

 .זָהְקַל .םיִּקַּמְמַמ בֵהֹוא 8סמ
 טט16סמ :אָּׂשַמ 1080, טט14ס6מ (2? |--) 8 טסַאל

 ,חָרט
 .רורָד ,תיִנּונְמ 8ט081106 (28 8 -) 4 עקשטָאטסַאל

 ,(רמצ לש קלח גירא ןישנ גְניִמְסַל 1886/88 8. גיטסַאל

 ,גְניִמְמַל לֶׁש 01 12811מ4 86/. ןגיטסַאל
 | ,גיטסַאל = עקיטסָאל
 ,עקשטָאטסַאל = עקֿפעטסַאל
 .אָּׂשַמ םוס ןץ808-/0186 (47. --) 4. ררעֿפ-טסַאל
 .חַרָּקַה ליֵא לָׁש 09 618 66). ןסָאל
 .דֶסָח 1:0ת00688, ?הטסנ (עז. ס -) 9. !עקסַאל

 זס 258 2 קס:80ת'8 עקסַאל םנעצעמוא וצ ןעמוקנָא -- |



 :עקַאל

 0 060046 סמ 8 קס;80ת'8 ;שיאמ ךדסח שקב 1801
 ,שיא דמחב יולת היה 1800

 לס 1086 8 מס180מ'8 ןצעמוא ײב עקסַאל וד ןרעװנָא --
 ,שיאב שאבה 1{םשס1

 תָצּבְׁשִמ 8869 (0/ 6 8/0) (ןע. 9 -) 5 :עקסַאל

 ,תוליצאה תחת תנותכבנ

 *טס וט םספ 80 שנ9מ ץסט} 6204 2//- טכיִלַע אל
 !(וז דחצמנ ְּףְרֶמָׁשִי םֵׁשֲה - תע1680/ט6 ץסט}

 1 8ז8 11 4206 קעס- םכילע אל ,קנַארק ןוב ךוא --

 !ךרמשי םשה ,ינא הלוח 8076 ץסט}

 .הליח תַצִק 1401800866} טמיט611 06/. גידמכילע-אל

 "06 0 תםספ 80 רטנומ ט87 (606 2/= וניִלֲע אֹל

 !ּונֵרְמְׁשִי םֵּׁשַה ,- טע080ץ06 ט8

 דֶמֹח 038,6?0006 421666צ76 6826 060/ רעָאל
 ס00ט6400811088, 48160- = טַײק - || ;טּוהָל ,קֵֹוּתְׁשִמ
 .(א רֶבָדְל הָמּוׁשְּת 8

 .הָפיְטְה 8481081ת8 84 !פָאל

 ׁשֶדר !801מ2, ן8קס| (0/ 8 0060 (קו ן|-) 8.יֿפַאל
 .(דנב יפ תמש לֹּפִּכנ

 .הֶצּורְמ עטתמותש א. ףָאל

 .דַחֹׂש טעגס (2/  ם -) א עקויָאפַאל
 ,םופָאל = םופאל

 סמ מס ס0ת?עפעצ ולְבֲא טט+ 460 יקופַאל ,יקּופַאל

 .ךֶפָהָל
 .- ם09 1688 6600. תוחַּפ-אל

 .עיצפַאל = עשטסַאל

 ;ץֹהְל 80 ץומסמ :ץֹקֶע 40 1908 ט.  ןעשטפָאל

 .(ב וסעֿפו ףירח היִה 90 06 8עגסְצ, 06 קג
 } 1661 םסהטש 89 208/0 ץרַאה םַײב טעשטמָאל םע -
 .ץחלי יבֹל

 "מס } םהטס תספ 1060/667 1 ץ/ ִּתְלדִיַפ אֹל

 אֹל 4000 0816 1 1 8276 209 4

 .(ג יִּתְחַלְצַה אֹל םא יִל תֶּפֹכֶא

 בא !8218 080860008} !טת8/ 0408600 8 סיפַאל

 ,(םיעצפ וב םיפיושש) תָּפְרֹוׁש

 ,ףֹסָח 900 888608 ע 6. ןֿפַאל
 .ַעֵקְּבִה סס סטגע86 עט. ןעינפָאל

 {טז-ס8ק סופמ ן80ץס18 (2/ ךע -) + לצימנּפַאל

 יִתְלְּב ׁשיִא םססאססש8ע24 161/060 (//0.) וריִעְש עַבֹּכ
 ,זיִרָז

 .ןעינּפָאֿל = ןענּפָאל
 4800660 ם281:ז0089 (2/ סע --) 4 קַאדרעסּפַאל

 18881מ111מ / 0860616401081108 (/70.) :ַעורק ׁשּובְל

 ,םיִעְרַק שּובְל ׁשיִא

 8260 (0004 ) והיה לֶגְר ףַּכ קב (2/ ס=-) 8 עפַאל

 ,רַי

 ,טוהל ןוֿפ גנװװײרגרַאט ַא ,סױא טסעו ,זיא רעָאל (א

 עניסאפש ַא (ג ,ןשטעווק ,תסחלהדע שיסירניילק ןופ אמתסמ (ב

 ,"טלריֿפעג טינ ןיאו לטרעוו םער ןוֿפ גנוצעזרעגיא

 פָאט/-ןשקָאל -- 970 --

 .הּמָרְגַמ ,הָּדְרִמ והְעָי םמסטס} (עז ס =) 8 עטעּפָאל
 לֶָׁש הֶּנַטְק הֶּדְרִמ 8080018 (2/. 8-) 8. עקטעּפָאל

 ,ףֵתָּכַה םָצֲע 8801461-91866 !םיִחָקֹור

 .הָבָחְס .עֶרָק 088 (40. ס -) 84 ענעפַאל
 .תּוריִהְמִּב ,ןֹווָּפִחְּב ומ 2 םטזץ7 600. פַאצ-פַאל

 ,(ץוע רוע לע אָנְמַה 0886 8206 (2/ 8 -) 9 עיצפַאל

 40 0882086 ץעיצפַאל ַא ףױא ךוש ַא ןטַײב (40.) -
 .ול חמודב רבד ףלהה 1186 {סע 6

 ישו יֶּנַטְק לֶגֵר ףַּכ 10010 ץפש (26 8-) 8 עקפַאל

 .דַחֹׂש טע106 !הֶּנַטְק דַי 110016 8806 !(היח

 ;םַאל = ץַאל

 ,רָּפֹּכ ןיִמ 8801140 4 עיצַאל

 .יָּכִל טתזמופמ :םֶתֹוח רָמֹח 86211ת2-84 קַאל

 .הָּלֵּד הָצְוָה ןססא (ע {-) 4 קָאל

 ןֵבֶׁש ,בֶׁשֹות 600289 (ק/ |-) רָאטַאקָאל

 םֹקָמ (ץ{ |-) 5. || ויִמֹקְמ 1008 86) לַאקָאל
 .(תומסאלי

 חָנֹיֹכְמ רֶּטַק 1000/001106 (6/ |-) 9 ויטָאמָאקָאל

 ,רֹוטיִּקַה

 :םיִּקִּתְמַמ לֹפָא 60 881 681ת1108 ש = ך" ןעמַאקַאל

 ןעווערור =!-ַּב גנעתה 600 06 8610480666 שוזמ
 .ךיי

 חֶרֶׁשְמ 180867 (2/ סע - .ןע -) 5 ַײקַאל

 הָּבַל |80801, ט8/מוֿפמ רִיקַאל

 הָּכְלב הֵּפַצ 00 18040ת ט8עםוֿפט ט 6 ן"יקַאל
 זמסניס 8/086 חס? סזס 1146 גונמ קי והומכ םק אל

 ,(א = (0/ 6 061000006110//1/ 10071)

 ןנַאֿל = ןקַאל

 ,םיִבָל .תיִּתְלֵא 60!88מ (ק2/ |-) 8 סקַאל

 40 םםסס 106 ?!טצ 0 0181/208 עמ ןריסקַאל
 .לּוׁשְלָּׁשַה תַלֲחַמְב הלח

 182:20066) קט;226106 (ק/.ןע-) 4 לטימ-ריסקַאל

 .לֵׁשְּלַׁשְמ םַס
 .לּושָלְׁש {|טצ , 4181עש868 54 ץכעריסקַאל

 .קָּתְמַמ 48ומ9צ, 110019 (204 9 -) פ עקטעקַאל

 ב ברֶא 60 116 ות 6219 ש 4 ןרעקָאל

 .ׁשּוׁש 1100ע106 ץירקַאל

 םנהנפמ-81811ס60 (2/. ךע-) 8 לצעלפ-ץירקַאל
 יןֶבָל ׁשּוׁש ע8896, וטמ1660 6

 ,(ג הָּיְרְּטִא םסס4016 (2/ |-) 8 שקָאל

 םס06108, ט61ח010611/, 1480810מ3 + 2? ןׂשלָאל
 ,תֹועּוצְר לָׁש לֹוגְרַפ 8 שמֹוק 0? םֹזנימקִא ;תֹויָרְמֶא

 1100616-008ע6 (20060 (20 רע -) טערב-ןשקָאל

 סח 102402 71000168 626 7046016)

 ( פעט -) , ּפָאטןשקָאל

 ,הָיָלְצְל

 27 ר"

 חָרַדק 86610-1

 1660 שטײדכױהטלַא (כ .םק א ל :טצריקעגּפָא ךיוא טֿפָא (א

 ?ת8תועב שיסור ןוֿפ רשפא 62 ,ןרעיול



 ץכעגיוט-ןשקָאל

 8016 תסס0016-עט46102 (2/ |--) ץכעגיוט-ןשקָאל
 ,תֹויְרְטֶא לָׁש הֶציִבֲח

 80116 20061ס-עט861ת8 (21 ןע -) פ. לגוק-ןשקָאל
 ,תֹוּיְרְמֶא לָׁש הָדָיִטְׁשַּפ

 ,שדֹוק - ןוש רַאֿפ גיטַאפש ,שדוק- -ןשקָאל

 18װג1:61-9166, טסצ- (ןע. רעמיוב -) 8. םיוב|-רעברָאל

 .הָנפַּה 06

 הָלֵע טפץ-1683 (ןע. רעטעלב = 5, טַאלב-רעברָאל
 .הָנֶפַד

 1861, 18ע61- (עז. ץנערק -) ץנַארקרעברָאל
 ,הָנְפַּד לָׁש רו סעסטג

 ,ליִצָא .ןֹודָא 1046 (2/ |-) 5 דרָאל

 תיבה) םיִליִצֲאָה תיֵּב 11086 01 1:0:88 8 זיוה-ןדרָאל
 .(ילגנאה טנמלרפב ןוילעה

 .עוורַאיל = עװרַאל

 101806116) 006:8-81888 (2? ן-) 5 טעגרָאל
 .הָיַַלְּקַפְמֶא .תָּפַקְׁשִמ

 קּוׁשְב הֶּנַטְק תּונֲח תגפנ:00-86811 (67 ס-) ערַאל

 ,(הבָּתכ היונבנ
 וי. ךיז -||:6דלי ףֶּטַל 60 ס8עע08 6. 6. ןעשטשַאל

 ,ּוהֵעָר תֶא ׁשיִא ףֶּטַל 0 ס8עז08 0808 0086
 .חָּיַמ 6019, 1081 (2/. סע -) +. קעׂשָאל
 ,בָק ץֶמֹא םסץסס } = םס8עפ (27 תובָבֹל) 5, בֶל

 .- סצססץ+ קזיסע. רַבְל
 00 מס יט88- !דֵבֶאָה .דֹבָא 0 6 1089 6 4 ןיינ דַבְל

 .(א קיִרָל דֹבָא 60
 1:10-11681406 ץסעפסמ ;--1006 808/+ +. בֹוטיבְל

 .בָל בֹוט ׁשיִא
 1:10-1ג681460, 4000-28166 (/7.) 60 גְובֹוט-בֶל

 .בָל בֹומ

 ַחֵרָי -זמססמ ({/ תֹונְבְל) 4 הֶנָבְל
 חנבלה יצח 1181?-נ0סמ,, 01:680616 הנבל טבלַאה --
 .הנָבְל -עבלַאה == :חריה יצח

 וס טפנש 25 186 זמססמ הנבל רעד ףיוא ןוב --

 ,הנבלה דגנ חבנ
 1:80804 186 2/2:008מ (/6/20- קי. ימרַאה ןבֶל

 4606106ע4 }  -- /40-1000 0/ 1006 204 נ90202 .20000)
 .לֵכֹונ .יאָּמַר 64

 ,הָנְבְּלַה תַנְׁש ןטמםע ץספז (ץע | -) רָאי-הנְבל

 .ןֶבל , -- טט11166688 8. תינונבל

 04 וג0 0108000ת 0? 180 עק. םֹלֹועָה תאיִרְבִל
 -- וחס4

 .-401 2 01688184 666. הֹכְרְבָל
 ןם ססנמקפעואסמ רא19ג :לֶצֶא -.89 ןעסק יּבנַל

 .=ִל ךֶרֵעְּב
 +תס 88:0 627 01 180 ס0זמס/ 4. רֹמֹועְּב-ניִל

 (606 9800 ס}/ 106 49 0608 00000/60) /לי020 26 46-

 דוביאל ןוֿפ גנוזײרגרַאֿפ ַא פױא טעז ;ןצישֿפיל ייב (א
 +ןייג

 היוְל -- 9241 --

 0000 000 ס}/ 1:098006י 10 000/6008} 40 39 0

/:70017=7001400 = 

 01 סטני 64116 (0/ 126 6060 6 2 ניִתֹולְגִל

 ,/ליסלג 4006 ./60008/ 06000900// 8116 176 0008!

6 860000 406( = , 

 -.םמפסןט9ס1} ;--דטגסןוץ} 9098117 266 יִרְמַנְל
 .ןיִטּולֲחַל

 -.80009018 90 עמץ ץנסוש 060. יֵריִדְל
 ,יִּתְעַר

 ,(א ןדָאֿפ = ןידְל

 ,שונעדָאל = שינידְל
 ,ריִתָעָל ,--ומ 146 +טסטנ0 600. אֹּבַהְל

 ומ ?םס ?ט?פטץס 060.|!ריִתָע ?טסטנ6 66/ גְידאּבַהְל

 ,דיִתָעָל ,אָּבַהָל
 00 ת181:6 2 60189100910 (62:769840 600 לידְבַהְל

 00500/ 10/460 /00*80602  0000 ןקניס} 06 -00671 0276 12:17108 

 ׁשיִא םסוצ תנתמ 8. ||; --4:000600 8410000400601151:/)
 ,(ב ׁשֹודק

 40 14216 8 18008800 600. תולָדְבַה- ףלא-לירבִהָל/
 018010061008 0009417001400/:42(  ס/' 1006 16011400 0/

 . = ןליִדְבַהְל)
 ,םלֹועְמ םירָבְד ויָה א5 = 82. םדֵהְל
 ,דָמֹוח , -- ססדס190וג8; 8606 0886 640/ טוהְל

 .קקֹוּתְׁשִמ
 .טֹוהָל = ערטוהל
 ַחיִנַנ טטקמס86 0600 אייֵהְל
 -- סלי ?ס0 600. ךּפיִהְל

 ,תֹורְמַל .-- גת 8ק106 0? 600. סיעְכַהְל
 הָׁשֶא 8910610! דטסממסמ (20 פ-) 8 עצִינסיעֶכַהְל

 ,חָסיֵעְכַמ

 ,םיִעְבַמ ׁשיִא 1161 זה (2/. סע -)8. קונסיעְבַהְל

 .ךּיֵהְל = ְךֹּפַהְל
 ,שדֹוקַה-ןֹוׁשְל = ס8ש-. ק'הל | ,

 510 41// 840 4680ע0ץ2" ות- 6604 דֹּבַאְלּו-נורֲהְל
 ,הָמָח אֵלָמ 660806, סתס4

 .ואָו-דמל = ו"ל
 ,הָפיִׁש .ץֵע תַּפְלִה 0886 8. בול

 ,בֹרָא 90 ןטעוצ !טֵּכַה 90 1001: ש. ?א נול

 ,הוּול = הֹול
 - טסנעסישסע 46מ90/ (21 םיוול) 5. הוול

 ,היַנְל = היַוְל

 יפל
{ 6 

 .ג ּונֵׁשָּפַנְּב רֶעָׁשְנ ,

 ןייז טלָאװ סע יװ ןדָאל טָאטשנָא ןידל ןצישֿפיל ייב (א

 י"עלעשנעמ עניילק סָאדװ ןיא ןשטיװָאמַארבַא ייב (ב !שיאערבעה

 סָאד זיא ױזַא (ג ,"לידבהל רעצישטָאיװצ רעד :1 .ּפַאק
 ןטצעל ןיא ,"ןימינב תועסמוו ןיא ןשטיװָאמַארבַא ייב טרָאװ

 8488606/ יב .אייהילע ןציוורוה ןוא ןצישֿפיל ייב ;לטיפַאק

 ןיא ,064001805 ;שטיײמ םעד טיִמ 1:101606 טרָאװ סָאד זיא

 ,ןסוא ןדעי



 עשוול

 הָנְמְרִמ הָצִּב ץט64610, םס0} (4/ ס-) 8 עשוול
 ,(םימ סונכי

 0816068ע) {-.18216, 380166 (4/ תוחּול) = חול
8!6 = . 

 006 01 986 180168 םוטסת 90 (2/ תוחול) החּול

 ונְּתִנָׁש תֹוחּולַהַמ תַהֲא 210808 סת 1/0ט86 41

 ,יַניִס רַה לַע הָׁשמָל

 .--1:06 (006 800 ס} .4/0/0/ע00 8 ?ויסו/גסי) גז- טול

 4080-0ז404, 88 6זטמ} 88 8 טול וװ רוכיש --
 ,דאמ רוכש 1

 .יָרְתּול 10ג680ע84 (2// =) 5 רענַארעטול
 גמ 01 116-801028 (/ל7 (עז. סע -) 8. קונשטול

 ,(רואמל) תֹותיִלֲאַל הָבֲחַמ - {4/1/01004400)

 ,הֶּלהְּת ריִׁש 066 :חַבֶׁש ,הָלִהְּת ע:8186 3. ביול
 ַחָּבַׁש ,לָּפַה 60 ס8186 ש 4. ןביול

 ,תיִרֹּב ,רָּפִא יִמ 1ץס, טטס1 4. גיול

 .גלְׁשַא 8181106 8819 8. ץלַאז"גיול

 .רָפָא יִמְּב םיִׂש 90 8100 ֹומ ןעס ש. 2 ןגיױל
 חיְוְלַה . - 10018) קע00688104 (2/ תויַוְל) 2 היֵוְל

 ,תּמֵה
 ,הָנָּב 1086 (ע7. זַײל) פ. יזיױל
 :ךֵר 8016 יקָּדְהֶמ יִּתְלִּב ,רָּבְחֶמ ֹוניֵאָׁש 10086 661. ?ןיול

 ,יִׁשְמֶה 6

 ,הָּנִּכ תַציִּב םנפ (ןע. רע -) . וואדזיול
 00 802ע00 (8/.) !הֹלָּפ טס 6168ת 03 1100 0. 6. ןזיול

 00 0168 0208611 01 1106 . יי ךיז --|| ;קֹדָּב ,ׂשֵּמַה
 ,ֹומְצע הֹלָּפ

 .הָּיִקְנּוא יִצֲח 8811 םמ 0206 (2/ -) 8. !טיול

 .יִפָּכ ,יִסָל 200090100 90 2262 ?טיול

 מס89} :רֹוהְט .ּדֵז .ריִהָּב 0161, עטעס 40/ !ירעטױל
 ,תּוריִהְּב 016810088 4. טַײק --|| ;הָפָי ,יקָנ 9

 (ארעטוופ = גרעטיול

 .ןמבַײל = ןטכיול
 ,תּוריִכְׂש ט8808 !רָכָׂש עסס0894 (4. ןענוול) 8. ןיול

 יז .ד ש 7 ךַיז --|| : יאֵדְּב היָה טס ץּפ} 0. 4 ןעניול

 16 ץפצפ) 10 18 0018 ךז טנױל סע ,טניױל םע --
 ,אוה יאדכ לט6

 10 6008 םסל קּהָצ, םונ ךיז טניול םע ,טונ טניול םע --

 ,הוש וניא ,יאדכ וניא 19 18 ס9 יטסע;9מ זטס6
 .ןעניול = ןענעיול
 ,בֹרָא 90 ןוג1: ןוס ום ס0819 ש  ןרעױל

 ,בֵרֹוא !טע40ע (4/. -) 8. רערעיױל

 .הָצּורְמ ץטמ, עט8ת1מ0 8 ףיול

 10 106 :ץור (ץ. {. ןפָאלעג) 0 ת. ןֿפױל
 ,הָצּורְמ יטממ1תפ 8. שינעֿפױל
 ץֶר עטממסנ (ע/ ס -) 8. רעֿפױל
 .י- 167186מ2מ, 808-13002800/ 8. |תִיוָל

 ,םֹרָז ,ףֹטָׁש

 ירעטייל טָאטשנָא ועטיָאל ןצישֿפיל ייב א

 ןָאלַאב-טֿפול --- 249 --

 ןמ)תמ-טג8011 (0460 3062 (21 םיבָלּול) . בלול
 . = 1406 גורתא סו 126 ,16094 0} 6060000165'1)

 .--1081:21208, 61401110מ  תֹודְמֹו

 .=-1081260 1מסת, 8020188 5. 2/. םידָמֹול

 ,-168:206, ס16116 64) ׁשֵידְמֹול
 וספ:םסני8 01 986 1,860 -18001  3. 2/. הרֹוּת-ידְמֹול

 .- 1081 808018ע8

 .(א םָּנִה דֵּבַא 00 108806 0. 6 ןעמול

 60 1000, 86011, 1846 88106 01 2 ?. ךיז ןעמול

 ,(ב יִּב לָתָה

 .לֵבֹונ ,לֶבָנ גיסקגס6,} 800340/6) (25 | -) 5 םמול

 ,םיִטּוטְרַמְמ ,תֹובָחְס 1808 9. 1. ןפמול
 טטסע9- !לַד יֵעּורְק 288006, 00888:17 40/- גופמול

 .ְךֶרֶע יִלְּב 8

 .הָמְרִמ תֹולּוּבְחַּת ,םיִּלְכְנ עסםיטסעיק 8. ַײרעפמול
 ,ןע גנו5 = גנול
 .הָאֵר ןט888 27. ןעגנול

 .הָאָרָה תֵקָּקַּד סמסוגזמס1נ18 4. גנודנוצטנַא-ןעגנול

 חָאְרָה !טחע8 26 1וטסע 9086000/ 4. רעבעל-ןעננול

 | דֶחֶאְּכ דֵכְּכַהְ
 8מ 18011100646 רעבעליןעגנול רעטלַאק ַא (46.) --

 .שידא םדא .חור רק שיא עס;8סת
 טט}תנסמפנק 61802886} (2/ ן-) + רעלעֿפעגנול

 ,תָפָחַׁש ,הֶאְרָה תֵלֲחַמ ססתפטנמץק?10ת
 ,קונואו-דמפ = םינדו'ל
 .קורּפ .הָמּומְׁש 41810080104 4. קנול
 .  .קְוׁשִּת ץֶפֶח 6816 8. טסול

 םסז1081/ :ַחְמֶׂש .וָלְע םמסעעש , ס806עט| 40/ גיטסול

 טמסזזיוזמסמפ 680611ט10688 8. טַײק -- || :ַהיֵדָּב 611

 .בֵל בּוט הָחְמִׂש תּוויִלֲע

 הָסּורְּפ 014 ק1600, 018 8106 (// ס--) + עטסול
 ,(ג הָלֹורְג

 .רעטמויל = רעטסול
 .עיצַארטסויפ = עיצַארטסול
 לש הָעיִסְי ט10850ע6-92ו0 (26 ס-) 8. עזַײרטסול

 ,גּונֲעַּת
 .עקשול = עקסול
 .טַײק = ,רעָאל = טַײק - ,רעול
 וד הָבָע הָסֶׂש 1מוס ןוק (1/ סע -) 8 פול
 ,ַחּור .ריִוַא םנע (2/. | -) 8 טֿפול

 .חיפח 60 180 טֿפול ַא ןזָאל --
 .רואכ ןמ 986 214 ןטֿפול ןוא --

 רּוּדַּכ ט8110סמ, םֹוני-פמֹוק (2/ ןע -) =. ןָאלַאב-טֿפול
 .ַחָרֹוּפ

 ,ןברָאדרַאֿפ זתעאחוופ שיסורסייוו ,?םָעאטעא שיסורניילק (א

 שיסווניילק (ג ,ןטָאּפש .?םצאעדטס} שיסור (ב ,ןדָאש ןכַאמ

 וטק8 שיווטיל (ד ,145145 שיװטיל ,19078 שיסווסייו ןוא

 .םיל ַא



 דליב-טֿפול

 הָנּומְּת םֹויְש עמּפמססזמ (2/. רע -) 9 דליב-טֿפול

 .ריִנַָּב הָמּודְמ =
 רֹזַא םֹוע םסמס (060) (ן. ןע -) 5. לטרַאנ-טפול

 .ריִּנאָה
 רװא 2086 01 486 0218 לטרַאג"טֿפול רעלומש --
 ,(םש תונשנמ תוקזח תוחוו ןיאש) טקָשה ריואה

 ,ריִנאָה ףֶּדַמ םוני-ט8106 (2 ךע -) 8 לרוט-טֿפול
 םונממ1ס} (40.) !ריִרָק 6001 :יִריֵוֲא םונִצ 60/ גיטֿפול

 .תּוריִרְק 000106895.טַײק .- || :ויִרָז ,הָעּונְּתַה לַה 11ט619
 .קסעײט פול ==(ע? םיִרָחְסִמ) 5. רחָסָמוו -טפול

 קָסֵע ול ןִיאָׁש םֶדָא םסמסס8סע12ז (עז.ן--) .שנעמ-טפול
 ןִלֶטַּב 1816ז נעונק
 ס8קסע) 8סנוסע88ט1+ (2/.ןע--) 5. גנורפש-ןטפול

 הָנְׁשִמ הציִפְ
 8  טנ810688 ש1!גסט+ (27. םיִקָסֲע-) 5: קסֶעוו-טפול
 ,דֹוסי ֹול ןיִאָש קָסֵע 4 608

 .ַּורְב הֶרֲהְמ 8נעותק 4. גנורעטֿפול
 ַחּוַר .ַחּורָּב רֲחַמ 00 81, ט60111200 6. 6. ןרעטֿפול

 | ,לבומש-רעמוז = לביטשי-טֿפול
 ף0ע01168, 106000116 (0/ רע -) + ןַײטשטֿפול
 .(עיקרה ןמ תלפונה) ׁשֵא ןֶבָא ,ריִּנַא ןֶבָא 6

 ,ריוא תיִנֲא 8גע-ט811008 (2/ | -) 5. ףישטֿפול
 יעטבויל = קוׂשטֿפול
 לָדְנִמ 81-088016 (ןז. רעסעלש -) 5. סָאלשװ-טֿפול

 ,ריִנֵאָּב חַרֹוּפ

 ז0 201140 6886108 ת 486 רעטעלשיטֿפול ןעיוב --

 ,ריואב םיחרופ םילדגמ הנב 7
 נוס (0600) (4 ןע -) 5. גנולגופש-טֿפול

 .(ריואב העתמ הארמ) בָרֶׂש

 ,הָּפְלִק וגט81:, 8611 (ט? ס -) 8. ענופול
 ,חָתֹות הֶנְק ט8ע01 04 8 םיגת (2/ ס -)  עפול
 :ףֶלג .לֵצַּפ סס םסס1 01 םֹועֹוק 08 0 6 ןעפול

 .לֶצַּפְתִה 00 0601 08 2 ? ךיו -|
 ,תֹורָתֹומ !טצטנק (2/ |  =) 8 סופקול
 .ףֶלמ 60 םט8/, 5מ01) , 4 ןעשטשול

 חֶאָּכַה ןגסםטש ס1ס (21 ס -) 8 עשול
 .םֵחָדַה 90 8סטמ. 04!468 ש מת ןעשול

 ,הָּפִלָק גט8, 8861| (ע/ ס -) 6 עקַײּפשול |
 80916 :הָּמְלְק םטמא, 8861 (26 פ-) + עקשול

 .תֶׂשַקְׂשַק (0ץ ,89/)
 ,-- 101 6סט0118891ת8 ץסתגסנממע806 2/ז-- םלֹוע רֵכְוְל
 .החיל = החָל
 סמ 16 8106 01 8611000059 (60 126 400. אֹרֵמּוחְל

 + = 140046י6404404'427 0}/ 6 100)

 .רמחַה 00 06 861106 ארמוחל ןווג --

 ,תוהיֵל = תֹוחָל
 {סע ןסת2 1116!/ 109 262168/ (02 0/יש0- 406 םיימל

 ,הָּיִתְׁש 0118 5.|| ;.- /טוש)
 .ןיי םוכ התש 60 1846 2 64110/ םייהל ַא ןכַאמ --

 ,הָקְוַח
 זדיז

 םַאיל -- 918 --

 .-.101 1ג0819 64 01688180 ! קז הכָרְבִלְו םייַחְל
 ?ס1 8 גפקקצ 116 806 2// םֹולָשְלּו םיבֹוט םייֵחְל
1 /910=, 

 . = עס081910019, 208016617 600. ןיטּולְחַל
 . - טע084 8. אֹמְחַל ,םחָל
 טעס86 10 681 826 ז81י/וי- ׂשֹוּבְלַל דֹנָּבּו לוכאָל םחָל

 .-1זמסתל 10 קט? סתם

 ט4684 01 קסטסעפע; ט016870208 . יִנֹוע'םחְל
8 +, 

 , = 0080 104 406 מס01 8. םיינֲע-םחֶל
 | .- םָצ גפ1טס8 66. ןיאָצְחַל ,םיאָצְחַל
 .=10/ 88106 826 46118108 2/ע- הניִנְׁשָלְו הפרחל

 טט180010640 ץעהץסע; (21. םיׁשָחְל |-=-) א.'ׂשחַל
 10ץ4014 01 תת 1408 ;..(410ת

1810 = . 

 .-301 8006, 101 םפקקומספפ 660. הבוטל
 680 8004 סז ן-1מ +הטסע 0? 066 תבֹוטְל

06006110 = . 
 086 ץט0106 4006} 109 600. לֵלְּכַה-תבֹוטְל
24 04 4006 986-=. 

 ,קָאיל = גַאיל
 ,חַרָק 106 5. דָאיל
 .הַרָק ףַּתְרַמ 106-םסט86 (20 ס-) עינווָאדָאיל
 הָזִא םס 108090/ טטם80 וטמ80060/ 0004 עדַאיל

 ,אּוהְׁש
 םס 1021906/ טתס, 2847806497 רעװ עדַאיל --
 ,היהיש שיא

 .(לכאמ) הָריִלְּג 1008 5. 1. סעדָאיל
 . יקַאיל ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,קעשטַאיל

 ,הָלּודְג הָרְעֶק 018 618מ (21.ס -) 5. ענעכָאיל
 .הָּבִב ץטמקספ (2. ם =) 5. עילַאיל

 ,םלָאכ אוהש םדא 6טצמזמש עילַאיל עמוטש ַא --

 ,הָּבְּב 4011, עוגקקספ (ע? ס -) 5. עקלַאיל
 .עקוועמַאיל = עקוָאמַאיל
 הָמֶׂש רֹפְּת 90 6686, טסע6014 ?עוזמ ש. 4. ןעװעמַאיל

 ,ביִבָּסִמ
 6086, 0090 (4? ס--) . עקמַאיל ,עקװעמַאיל

 .ביִבָּפִמ הָפֶׂש
 ,רַּב ןומסמ :;םֹוּבַנַה םסזמק 5. 'ןָאיל
 ,א רֶמְמַמ .דְתָי ץֹומ ג 881) 5. ?ןָאיל
 םוידכ) הָבָרֲע ןןגמס (06005 (20 ס9-) 8 ָאנַאיל

 ,(הכירימא

 .םֹוּבַּנַג עַרֶו ןגסתמק-8666 (עז. --) + ןעמָאז-ןָאיל
 שַּרְו 1108666, 1184-8666 (//. -) . ןעמָאז-ענַאיל

 .םיִּתְׁשָפ
 ,לָרֹוג 101 (2/. |--) . סָאיל
 ,הָריִטְס 818 !הֶביִמְר דט000688 . פַאיל

 {סע

10 

 הזיא

 ,ןציוורוה ייב (א



 ןעפַאיל

 90 82 :(םשנ) ףֹטָׁש 90 ץסטע גמטסמ ש. . ןעּפַאיל
 .םַג ןָפֹואְּב ַחֹׂשָמ 90 8008: !הֹחֶמ ,רֹסָס

 .(א יִרֹולֲחַה ףֶסָּכ 68101106 01 8110 84 סעּפָאיל

 ,םָחֹוח רָמח 8681/ת8-וע8 8. !קַאיל

 תהנישסוט-זגסוג98066 62118004 (עק. סע -) 8 גקַאיל
 .קָאיל == ;(ב רַצ ראְוַצ םִע םֶרָה יִלָּכ ל1

 חלמ ימ) ריִצ ,םיִרָמ 0עע108-ע10416} 21146 8. קָאיל

 .(ג (םיחולמ םיגד לש

 .נוקַאל = ַײקָאיל

 םֶדָא 8ןסטסמוק ץסעֿפסמ (2/ סם -) 5. עװרַאיל
 ,(ד ְךֶלְכּוּלְמ

 (ע ם-=) =. םעיַאיל
 ,הָלּומֲה

 .ןֹואְמ ,הֹמָה 90 טס םסופצ, טעםט} ש . ןעמערַאיל
 .ןעטטשַאל = ןעשטשַאיל
 ;בֹוהָא 4684 (6) ביל

 .םיִעָנ ,רֶּמִחְג
 ,דמחנ שיא 24 ןע1688804 זמּפמ שנעמ רעבול ַא -

 ןֹאָׁש 0186, ?טתמנט|6

 ןס10882ת9/ ססח,(+6

 8 ץ1625826 1ט21108688 טַײקמערַאװ עבול ַא -
 .םיענ םח

 ,הלודג האנה עע010426 ןץ1688ט16 האנה עבול ַא -
 ,לורג גנכ

 "בו8 םיי8010ט8 םפנמס" 4206 ןעמָאנ רעבול ןַײז --

 ,םיהלא ,' םומה ומש,

 ,בחא 90 10טס} 90 1146 ןבָאה בול -

 (הוצ) לבק 40 קט0 טק ש1פמ בול רַאֿפ ןעמעננָא --
 ,חיבהאב
 ,בולוצ .ז ,ןָאט בוּפ וצ --
 ט00100106 90 ץסטע !טסַאנ רעַײא ךַײא בול טומ --

 .(ה !חָרואה ךורב 680 !

 11 1 18 881668016 אחינ רומ זוא בול זוא ךַײא ביוא --

 00 ץסט 1? 18 201668016 10 106 28 רשסן|
 ,יל םג אוה םיענ ךל םיענ רבדה םא

 םזמם?סטע !בַהֹוא ןסעסע (ע?. ס - ,-) 5. רעבָאהבול
 .(תונמא וא המכח וזיא לש) ריִדְי ,בֵהֹוא

 ,רֹאָמ םיִעָנ ,דֹאְמ בּוהָא 81018016 86)} גוצרַאהבול
 .בּוהָא 10סט 61 , 8118016, 8816680816 60). 4 ךילבִיל

 10ט61180688, 881608016- . טַײק --|| ! ּםיִעָנ ,דָמֶחָנ
 ,תּומיֵעְנ 8

 ,ֹוׁשְפַנ בּוהֲא 1800ס1116 (קו ס- !{-) 8 גנולביל

 {0 1076 ש. ז. ךו--|| :בֹהָא 90 1076 ש. 64 ןבול

 ,ּוהֲעֵר תֶא ׁשיִא בהָא 6860 0661

 ,בָהֹוא 103188 660. גידנביל

 ;לֹּפִמ רֶקּיַה ,לִֹּמ בֹוהָאָה 468ע080 060/ פשע/. טסבול
 ,לֹּכֶמ בֹוּטַה 46

 1846 שטייד (ג .?2מאפ שיסורסײװ (ב ,ןציוורוה ייב (א
 זיא ץזַארֿפ רעד ןיא :"עלעקרעסוו ןיא (ה .18162 שיליופ (ד
 -נעמָאנ ַא רערָא טרָאװטפַאשננײא ןַא זיא ביל ביוא ,רָאלק טינ

 ,(עביל) טרָאװ

 ןעבויל -- 944 --

 ,הָּבִה .הֶבֲחַא 10ט6} 84600100 (2/ 9 -) 8 עבול

 ,-לע בגע ,-תא בהא 40 26 1ג 1076 עבול ַא ןלופש --
 ,בֹוט רַתֹוי 1860, 800061/ 000 רעבִיל

 ,בֵל ביִדָנ :יִׁשְפֶה 1106981 06/ לַארעבול
 ,תּוביִדְג :תיִׁשְפֶה הָעֵד ןומסע81181ג 8. םזולַארעבול
 ,רעבול = טשרעבול
 רֶיְנ רֹרְצ ףסֹועס (0/ עטעש) (עז ס -) . ערבול

 ,(תונוילג ד"כ)

 .עבופ = טֿפַאשבִיל
 ;הָרָחּוְמ תּכְו םע1001086 (4 ס-==) +. עטָאנול

 .ׁשֶפח ססעגמ?10ת
 ,רָקָׁש ,בֶוּכ 110, 18180006 (27. ס -) 8 !ןגיל

 .רקש דגח 60 6611 8 116 ןגול ַא ןגָאז --

 .רקַש 60 116 ןגול ןגָאז --

 ינפמ רקש 8 30106 116 ןגעװ תיב-םולש ןוֿפ ןנול ַא --

 ,םולש ךרד

 60 טס :ַםּונ :בֹבָׁש 90 116 (ע. 2. ןגעלעג) ש . *ןגול
 00 ק8צ 8 8תס (6/ 00209) :(םוקמב) אָצָמִה 8106
 .(םיפלקב) םָנק םּלַׁש
 60 06 8 0034468 סת !לַאה ןֿפױא ןצעמוא ןגיל --
 .שיא לע חרטל חיח 8 םס190מ

 60 1040 20 0678 20028 רעכוב וד ףיוא ןגול --
 ,םירפסב עוקש היה
 .ןגעלעג .ו .ןרעוו ןגעלעג --

 .יןנול = טנגיל
 ןְּבְוַּכ ןֶרְקַׁש ןופצ (20 ס-) . רענניל
 .בֵזּכ ,רֵּקִׁש 60 4611 1108, 900 116 2 2 ןרענגול
 .חָּנֶמ :בֵבֹוׁש צום 06) גודנגיל

 עמ00169} 00ת:0804 (24 ס=) 4 ענומעגיל

 ,הָיְבּובְרִע
 ידֹוםַּיַה תרֹה ט08/8, 8106000/ (2/ 9-) א רעגיל

 ,דַסַמ

 .ריִש 8088 (םוי רע -) דִיַל

 01'120018-6 (26ש6060 9000 (20 ן=) 5. רָארִיל
 .(א (היצנרפב ברז עבטמו רֹודיִאּול (6040)

 ןֶמָק ריִש 116616 8088, 4100/ (2/ ךע-) 8 לריל

 לֶׁש רֶּפֶמ 8088-0004 (0 רעכיב -) 6 ךובו-רעדיל

 ,םיִריִׁש
 "101 686 )6008, 81802688, ןס} 606. םירּוהְיִל

 ןושָׂש .הָחְמִׂש
 68016 18 821684 {סש םירוהיל ןטרָאר ךיז טוט םע -

 .םש הלודג החמש 6
 (ע ס-) 5. עצינווָאבויל

 .תֶבָהַאָמ עסעס8

 .בָהַאְמ 10טסע (ק- פע -) 8 קינוָאבויל

 ;קֵּבַח .ףָּמָּפל 60 081088 ש. 6. ןעבויל

 ףֵּטֵל 60 621088 6868 061

 ּוהֲעַר תָא

1076, 81066686811 

 עט ?. ךיז -|

 שיִא קֵּבַח ֹוא

 .רעלעטשנֿפירב םרָאדנָאיל ןיא (א |



 וינעבויל

 ,!יִבּוהֲא תגצ 4281:128/) זמֶש 1096! 406 וינעבויל

 !יָתָבּוהֲא
 רָּמֶא 1610-420460 ץסע80מם (2/ סע -) 4 קַאווול

 ,ּוניִמְי דַי
 תַנֹוכְמ 0146188-,8021246 (2? 9-) 8 'רעווול

 תולעהל הנק) יִפֹיִּד טט146-48800/ :(אשמלו הָפּונְּת

 ,(הקשמ וּב

 .ערבול = ירעווול
 םסי86- !ןָלְּבַה ססמ6/8010ז (2/.ן-) 5 טנַארעוװול

 .(א םיִסּוס רֶחֹוס 61

 (26 ס-) + עטכויל
 .ןֶשֲעָה תַּבְרֶא

 .(דליל) ֹוםֵדָרָה !בַכְׁש ןטו}8נצ ! 4. עילויל ,וילויל
 .ריִׁשְּב דָלֶי ןֵׁשַי 00 1118 09 0. 6 ןעילויל
 ,תֶרְמְקְמ טומס. 9008060-ץו0ס (2/ ס-) 8 עקלויל

 סטתתמומפ 161/0ױ0 עקלויל עמרעכוורעגסיוא (60.) --
 ,םורע סדא

 ַחּוצְחִצ 81088 3. !רעטסויל
 ,עמטעה = ?רעטסויל

 ז6סט181004 0? ץסטסםט68 (2/ 8 -) 4 עיצַארטסויל
 (הזוחא לש) תֹוסָנְכֲהַה ןֹוּבְׁשֶח תַקיִדְּב

 .ץֵצֹונ רֶמָצ גְרָא 10841106} 13811148 ןירטסויל

 .ַחיִּב ,- סצעס00018910מ 44 החיל

 ,החיֵל = ץעהיל .תוחיִל
 .םיִנָבֲאְּב טיִּפְדַמ 110 8מ סע (10. | -) 5 ףַארגָאטיל
 הָסָּפְרַה ןוומסעעפעמש (2/6 ס-) 5. ע'ֿפַארנָאטַיל

 הֶסָּפְרַה תיֵּב 1108 316 עי1מ11ת0-017806 ;םיִנָבָאְּב

 ,םיִנָבָאָּב
 דיִרְמ יהָבָרֲע 2401-000986 (2/ סט-) 4 עקָאטיל

 ,(הנחט לש)

 1ה9מט8מו8מ 1660688 (47. ס-) 4 עקשטַאװטול
 ,תיִאָמיִל הָיָדּוהְי

 ִדֹהְי 116מט8ת18מ 2060 (2/. םע -)  קַאװשול
 ,ַחילָמ גָד םסענומפי (/06.) :יִאָמיִל
 00 41088 8 תסענותק קַאװטול ַא ןליוק (/064) --
 .ןלכאל חולמ גר ךחח

 יְִצֹוניִאְמיִל 1 1818 (2/. סע -) +. ןוווטיל
 1198082184 רטסומפמ (2/ ס-) 4 עקנווװטול

 ,תיִרְצֹונ תיִאָטיִל
 .יָאְמיִל 1?עטפמופמ 6/ׁשִיווטְול
 ,שונַײטַאפ ןײטַאל == שינַײטול ,ןַײטיל

 ,רענײטַאל = רענַײטול

 קֵסֹוע ׁשיִא זמפמ 01 1610098 (1// ן-) 8 טַארעטַיל
 ,(רבהמ ,רפוס) תּורְפַמְּב

 ,תּורְפַמ 1160/8לטש6 (ע7. | -) 8. רוטַארטיל
 .יִתּורְפִס 119סע8ו 06}. שיורַארעטיל
 .קֹוׁשֲה תֶרֹּבכ 0811 (0/ 606 10)) (26 ס=) עקטול

 .(לגרּבנ ְךֵבֹס

811-8016 )40 60 0600( 

 ,ןציטֿפיל ייֵּב גנוטיידַאַּב רעֶטייווצ רעד ןיא זא

 ןגוול -- 2848 --

 ,ןָפֹוא ,ןיִמ 8100, תגפמתסע 50//- ןולד

 01 סתס 1046, 01 906 82106 1640 רולרענווא --

 .דחא ןיממ
 ,םינימ ינשמ 01 סישס 1:1808 וולרעווווצ --

 ,םינימ הרשע לש 04 160 1600648 וולרענעצ --
 ,םינימה לכמ 04 811 214608 ולרעלַא --

 וִת ססטת9סנ (0/ /00065) (14 סע -) + ןַאמשטול
 ,(קחשמב)

 .ףּוג ,רָׂשָּב טססצ (ןז. רע -) 9 ֿבַײל
 ,ושפנו ובבל לכב 0067 804 80ט1 ליוז ןוא בַײל טומ --
 לכב ישופמ עמופימפ 820 1081 ןבעל ןוא בַײל טומ --
 ,וחכ יצמאמ
 תסס 40 ןבעל ןוא בַײל ןַײז ַײב ןשָארג ןווק ןבָאה טונ --

 שיאל היה אֹל 2806 8 ץסממצ 40 0ת8'6 6
 | ,תחא המורפ ףא
 לד היה 90 0000109 61196018460 בַײל ןוֿפ פָארַא --
 ,שוחכו

 ,הִיְרַא 110 (. | -) 8. בַױל
 ׁשיִלָש ,ןָנֶמ 81406-60-ס1מ2 (עז. | -) פ. טנַאטַידַא-בַײל

 .(אבצ רש לש)

 טס0צ-םטפע6 0? 8 (ן} םיאְּבַג -) . יאּבַנו-בַײל
 .ביִדיֵסֲחַח בַר ׁשאֹרְל רָמֹוׁש (02881010 1401

 יֵרְמֹוׁש ליִח .1116-םט816  /ן/. ס =) 5. עידרַאװג-בַײל

 ּדָלֶּמַה שאר
 טס6צ-ץתצ- (2} ןסורױשקָאד .-) 8. רעטקָאד |-בַײל

 .ְךֶלָּמַה אֵפֹור 81018מ, ססטניפ-עי810188
 .עידרַאווניבַײל = ךַאװ-בַײל

 8 0 03 ן20469 (ע? ְךע -) +. לשַאנעקעטבַײל
 ,(םישנל) רֶצְק דנֶּב ןיִמ

 .ףּונ לָׁש ,רֶׂשָּב ּלֶׁש 09 10 ט069 60. ניבַײל
 ,הָאיִבְל 110688 (21 ס -) 5. עכובַיול
 .הָמּונ ,הָּיְוֲח דט8184, 180169 (2/. ךע -) 8 לבַײל

 בֹורָק 1011/ 2סע3מ2מ :ףּוג לָׁש 0067 04/ ךילבַײל

 ,(תחפשמ תברק)

 .הדלמ חא 8 1011 2046 רעדורב רעכולבַײל ַא --
 101480104 407 21000 בורק רעכולבַײל ַא -
 ,וז חפשממ בורק

 ןָתֹמ טט9ג80 03 8 01088 (עז. ןע -) . ןָאטש-לבִַײל
 .דָנָּב לָׁש

 ,שיִלָׁש ,ןָנֶמ 0182 (;/. | =) 5. שנעמ-בַײל
 ,קַאדרעטּפַאל = קַאדוצבַײל ,קַאדרעסבַײל
 ,רֶׂשָּב רֹוע עַבָצ 41688-6010ע 8. רילָאק-בַײל

 ס01ס181 ץטמ1פמזמסמפ (2/. |-) 8. ףָארטשיבַײל

 ,תֹוקְלַמ .ףּוּג ׁשֶנֹע

 .ןֶָּב בָאְּכ טס11ץ-806 (21 | -) 9  ץ"עמשבַײל
 {ס }87 :םווׂש .ַחיִּנַה 0 187, טט9, ם1806 0. 44 ןגול

 00 116 ש. 7. ךיז -|והָּטִמְל ַחיִנַה 40ױ0מ, 1064
 ,(םיציכ) לֵּטֲה ,םֶלֵמ טס 187 (6005) וץֹבְר .בֹכָׁש 600
 דנה 90 461/ 10:60008 םש 081648 ןטרָאק ןגיול --

 ,םיפלק ידי לֶע תודיתע

18* 



 דיל

 00 06 וםססעגקעסגסמ- חומ ןֿפױא ךיז ןגוול טונ --
 ,נשהל רשפא יא היח 6

 ,רַעצ .ןֹוָי םסעעסױס (ע1 |= !=) 5. דול
 ןמ 0068 0? ןס} 886 1| ןדוול ןוא ןדוורֿפ ןוא --
 ,רעצ תעבו החמש תעב 610008 03 8סניסְלִש
 ,םישק םי"ונע 680 90עט:68 דוול עטנערבעג (46,) --
 טומ םע :שיאל רצ היה 90 06 8סעעיק ןָאט דוול --
 ,יל רצ 1 8תג 8סעזצ דוול רומ

 טנפנמסט8 0 תפפלק ({/ ס--) 4 'עקצַאדַײל
 ,לַעַיְלְּב תַּב טטסעגפמ

 ,עֶר ,לֶבָנ ש1181מ008) 8897 066 :עקצַאדַײל
 טנ!|םֹומ/ ת289ש/ תנהמ) (2/ ספע-) 9 קַאדַײל

 ,לַעַילְּב ןֶּב ,לֶבָנ 8001

 .עשטשַאדעיל = ;(אִיַּתְלִצֲעַּב ןגפווצ 606. עשטשַאדַײל
 1016 :(םוקמנ יֹונְּפ 7808ת9 !קיִר 6006 00/. גָודיַיל

 ,(רבד השוע וניאשג לָטֶּב
 ,תוקיר םידיב סענס -14806466 ןגודיול טומ --

 ןֶלֶטַּב 1610ע (ץז. ס = .-) 9 רעַגנודייל
 ,תּוקיִר 6100910088 8. טַײקגודול

 אֹׂשְנ ,לבָס 60 סע, 80110ע (2. 2. ןטולעג) 5. ןדַײל
 .רֶצָי ,הָוֲאַּת ט888108 (2/. | =) . טֿפַאשנדַײל
 ,ויָלָע רַּבַנְתַמ ֹורְצִיָׁש ע888100806 00/. ךולטֿפַאשנדַײל
 יָנֹובֲאַרְל ייֵרֲעַצְל טטם?010281617 406  רעדַײל
 ,דַּב 11תס8 (2/ |-) טנווַײל

 ,רַּב לֶׁש 01 ןגמסמ 66/. ןסנװַײל
 ,(ב רּורְחִׁש 1100:89100 8. ידו
 ,(נ ריִצָּב ט180886 6. יזוול
 ,(ד יִׁשיִרֲה ,לַק 8019, 4:611616 60. ידוָוַל
 .ֹויְדִּפ ,רָפֹּכ עםמפסזמ 4. טלענזִיול
 טע0066408, 2תג0טמ6 160818640 ס} 2 גנוזול
 .רָּכְמִּמַה ףֶסָּכ ,ןֹויְרִּמ 6

 ,םיִּנִּכ ַעּוגְנ {סטפצ 061. גוזַײל
 .ףֶמָכ הֹרָּפ 90 עטפ1186 קָצ 8 8216 6. 6. ןווול
 ,גנוווול = ץכעזיול

 .(ה (תוארמל) ליִדְּב ַעּוּקַר 11-1866 8. דלָאנ-שזוװל

 עססץ16, זמסת, קסעפסתפ, (ןמלל .ֿפגיב) 5 21. !טַײל

 ,תֹויְרְּב ,םיִׁשָנֲא 58
 טטמ8פ טו םססץ16 88 ? ?ןגָאז טַײֿפ ןלעװ סָאװ --
 ?תוירבה ורמאי המ
 ,םינקז 0140 4018 טײל עטלַא --

 ,םדא לככ 1146 סטסעצס04+צ ןטצל טומ ךַײלג --

 ץ6- ולֹודָנ ׁשיִא םשסססמ-ט0 זמהת (2/6 =) 8. ?טַול

 .ריִׁשָע םָדָא 210 זמפתמ !רֶּבֶכַנ ׁשיִא 800008016 זמהמ

 עמיורג !לודג םדא 8 81080 1080 טַײל רעמיורג ַא --
 ,םילודג םישנא 81086 זחס םַײל

 ְדֵּתְרִמ 801001188 ועסמ (ק/. ס -) 8 ןוײא-טוול

 זייל ,1656מ שטיײד ןוֿפ צישֿפיל ייכ (ב .ןצישֿפיל ייג (א

 .16156 שטיײד ( .1656 שטיײה ןוֿפ ןצישֿפיל יב (ג ,ןכַאמ

 .ןצישֿפיל ייּב (ה

 ןמִיַיל -- 9216 --

 |080128 8 ע0016 (2/ ןע-) 5. לקוטרַאיטַײל
 ,(ןותעבנ יִׁשאָר רֶמָאֵמ 1800

 ם1462206} 601/009108, 188- (2/ ןע -) 8 גנוטַײל
 ,הָנָהְנַה ,הָלָהְנַה 86

 .בּודָא ,דָמֶחָנ ט1688809) 81818016 607 גולעזשַײל
 81מ1821- 8. טַײק -- || ;תֹויִרְּבַל בּודָא טסעט18 !ביִבָח
 וַח ם806, 18ש0ע :חֹוביִבֲח 1197

 60 {הטסנ, 8800 {געסע 10 2 6 ןגילעזשעַײל

 .יֵל הָּבִה הָאְרַה
 000/8ות/מ8 8811 תמ 0006 01 8016 00/ גישַיול

 בָהְו לֶׁש חּיִקְנּוא יִצֲח ליִכֵמ סע פןןטסע (0/ שת 0/10:/)
 .(הבכרמ תכתממ) ףֶסֶכ ֹוא

 6006 :תֹויְרְּבַה ָׁש ,םיִׁשָנֲא פָׁש טססץ1ס'8 66/. שיטַײל
 ץ080004820114} 8 טַײק --|| :ןּונָה 6ש/ס6
 ,תּונּוגֲה
 560 2600106 486 רעלַײמ עשיטַײל ןוא ןלַאֿפנַײרַא --

 ,םע תבדל היה 4814 01 486 ע006
 60 ט0600106 186 18ט09:- רעטכעלעג עשיוטַײל ןכַאמ --
 .םע קוחשל היה 128:-800048 01 986 6

 ,גַהָנַה .לֵהַנ 0 1680} 24106, 01/609 0. 6. ןטַײל

 ,ְךֵּתַר 90 80146/ ע. 6. טייל

 .טִנֵנְמיִל 116066מ2ח9 (2/. | -) 8. טנאנעטיול

 .םֶּלֶס 18066/ (ק/. ס -) 5 רעטַיול
 ךז -|| :ףֹרָצ קֵּקַו 10 ץטגוזץ, 1616 6. 6. ןרעטַײל

 ,(ריואהנ רָהַּטִה ,רֹואָה 90 0108 טמ 0 7

 .ַחֹונ ,לַמ 6887 66)}. טכַײל
 ,ענרעטמַאֿכ = ענרַאטכַײל

 יִמ 1824-001866, ?זוטס|סט8 0/  גינװטכַײל
 1189-10104600688 1ז1טס1197 . טַײק --|| ;תַעַּדַה

 ,תעּדה תּופק

 רֹואָּמַה לֵדְגִמ 118:9-סט86 (2/. ס -) 8 םערוט-טכַײל

 ,(םיבו
 ,קֹהָּב ,רָאָה 0 םוטס 1185, 8ג/תס 0 4. ןשכַײל
 .ריִאֵמ םוסומע ושם? 8מומומק 00/ גידנטכַײל

 .םֹומָּפ 0240108004 (28 9- !=) 6 רעטבַײל
 ,(רנל) תֶׁשֶרְבַנ

 א קֹוחָצ 900 18008 0 ןכַײל

 .ץעהיֿפ ,תֹוחיָל = ץעבִייל
 .ןיִדָס 8609, ט64-880060 (2/. רע -) 4 ךעלַײל

 .טיִמ .רֶמָח 6189, עמט4 5 םִייל

 .טיִמ אֵלְמ ס18ץסצ זמט067 66 גֹומיַיל
 אֵׂשֹונ 800-08ע910ע (28 = .-) 8 רענערט-םוול

 .(ןינבל) רֶמָח

 לָׁש םֹומָּפ 0187 6044610800/4 (2/ ךע -)  למַײל

 .רָּמֵה
 .רֶמַח לֶׁש 01 סומע 66/ ןמִיול

 .שרח ריפ 8מ 6816804 םס9 פָאט רענעמוול ַא --

 .ןציוורוה ייב (א



 ןַײל

 אל םידי ס!טזממש 28408 טנעה ענעמוול (/74.) --
 ,תוריחמ

 27 וי ,םיִּתְׂשִפ 48 8 ןַײל

 םיִתְׁשִּפ עַרָז 1188666 . 2. ןעמיװנַײל ,ןעמָאזנַײל
 | .דַּב ןוםסמ +. !ןענַײל
 .דַּב לֶׁש 01 ןוםסמ 00/ גןענַײל
 ס08ס} 00140ע/ !רֶסָנ יסַּפ 1186 (20 ן=) 8 טסַײל

 .(גראל) הָפֶׂש

 .רפטסוור = רעטסוול

 ;לאָׁש הֹוָל 600 טסעעסש (ע/. 2. ןעולעג) ש =. ןעַײל

 הֹול 600 טסעעסוא ש = ךיז -|| ;:הִוְלַה 60 6
 .לֹאָש

 .הָאיֵרְק 9686188 . || ואֹרָה 60 6586 ם 6. ןענעַװל
 61810016 ע001סמ1 ןענעװל רטרעװש ַא (40) -

 ,השק ןינע ,השק הלאש
 | .עקוול = קעוול
 ,קַאדרעטּפַאל קַאדרעספַײל
 .עציול = (עע ן-) 5 ץיול

 .ןֶסֶר עפומ (עז. פ -) +. עציול
 .ךפְׁשִמ זטמתס1 (ע0 8 -) = עקַײל
 .ׁשֵחְכַה 0 4687 0. 0. ןענעקיול

 60 4684 986 64186600 01 םָאג ןוא ןענעקוול --

 .רקעב רפכ 6406
 .רֵנ 688616 :רֹוא 1684 (2/0 -) 8 טכִיל
 "טן0881מ2 0? 180 1006" .. ןשטנעביטכול
 תַקָלְדַה 148048 01 68ס 85800264 8
 .חָּבִּׁשַפ תֹורְּנַה

 20 486 !?ותגס 01 1/8ם6ות8 ןשטנעב"טכול וצ -
 ,תבשל תורנה תקלדה תעל 486 58008014 98

 ט8ם9/ !ועם68סזמס, 011886) 6168 60) גוטכול
 טעם = 5 סַײק -|| זְּדַו ,ריִהָּב 10010 :רֹואָנ ,ריִהָּב
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 : .עלעטבולי"וצײא

 ,תֹורָנ הָׂשֹוע 6088616ז (ןע. ס - .=) +. רעיצטכול
 רֹוא תֶרֶמֲע סס?סמ8 (060ז) (11. ןע -) 8. ןיורק-טכיל

 .(חריה וא שמשה ביבס)
 ביבס) רֹוא תַעּבמ 8810 (0600-) (24 ןע --)פ. גנור-טכול

 .(הריה וא שמשה

 .הָעְר סטו) (/ ס -) + עכול
 רֶמֹׁש םועמז-ט8?סגומפמ (2. 8. הֹריֵמְׁשיִהְלִיַל

 .הָלְיַלַּ
 ,ןְׁשֹוׁש .ּהָּלֲצַבֲח גוש (2 9-) 5 עיליל
 8. || ן- 11168 (00660 0/ 126 0600008) קז" תיִליִל

 | .תֵעָר הָּׁשִא טט10860 דטסנממ

 "מוםמ6 01 0086108006/ 186 5 םירּומְש-ליִל
 .--11186 םוקמז 01 0888006ע

 8001600 01 ן-8100} (2/? םידּומיִל) .+  דומיִל
 .-89ט09+

 , = ןט8111044100 +. תֹוכְז-ד:מיִל

 ענוסול -- 214 --

 ; - םט210098 03 םפט8צ, 80160068 4. 2/. תֹוידּומיִל
 .םיִרּועְׁשַה חַמְכָח 8608

 ,ןֹומיִל לֶׁש הָמְׁשִמ ןסנמס4806 4. עדַאנעמיל
 ,עיצַאנומולוא == עיצַאנעמִיל
 ,ןֹומיִל !סזמסמ (2. ס =) = ענעמִיל
 .חֹונ .למ םג110, 9015 06) רנול
 םיובטדניל

 ,הָוְרִּת
 סם 8880. (2/ םערעװ -) . םערָאװטדניל

 .(א ףֶרֵׂש םץֹומק 861מסתל

 8110018910ח, 80068348 (2/ ןע -)  גנורערנול
 .הָמָּתְמַה .הָלָקָה 0ג1108410ח !הָמָמְׁשַה .הָלְקִה

 {טֵקְׁשַה .לֵקָה 60 211601806,} 800186 שש 4 ןרעדנִיל

 .(ןיד) קֵּתְמַה .ּפֵקֶה 00 6
 .הָׁשָרֲע 168611 (2/. | -) 8 זנִיל
 .(ב ונול = עטניל ,עזנול
 ןעינול = ןעיאינול

 זט16, '410/ :טּוטְרְׁש וָק !1םס (26 2-) 8 עינול

 .הָלְסְמ 1186 (0/ 6 641000) !לֶנְרַס

 ויתורעשו רֶׂשָנ 60 םמסט|6 :הֹהָּד 60 1806 ש 0 ןעינול
 ,(ויתוצוג

 ,לגרס .םִמְרֵׁש 60 0416 ש 6. ןרונול

 (עינול == לָּגְרִס 316, ץט1סז (2/. פ-) 9 ענול

 .ןרונול == לָנְרִפ 60 1016 0. 6. ןענול

 נול = יקנול

 ;ןֹוכָנ יִּתְלִּב טסעסת8 !יִלאָמְׂש .לאֹמְׂש 1610 00/- +קנול
 .(התנ ינינעבע יִנֹוציק 19641081 !הָּדַּב ַעֶׁשֹוּפ 1זע611210ט8

 ,תילאמשה דיה 686 1616 2800 טנַאה עקנול וד -

 (ם6 :ילאמשה דצה 486 1614 8106 םיז עקנול יד -

 ,ןוכנ יתלבה רצה זטעסמ8ַ 6
 800121186 טמילַאיצָאפ רעקנול ַא -
 .ינוציק םֶסְלִיְצֹוס

 ףסכ 60006011618 גמסתסש ןמװמ עקנול (7) -
 ,ףיוזמ

 60 םס9 סט9 םַײו רעקנול רעד ףיוא ןוטשֿפױא (40.) --

 01 066 686 טטע0ת8 168 101610080/ 40 06 ֹות

 ,ףעו רס היה פמ 1!/ םט1ג0/

 .לאֹמְׂשִמ .לאֹמְׂשַה 60 180 1614 600 סקנול
 ,(נ הָמיִׁשְר 1186 (2/. |-) +. 'טסִי

 .(ר הָרּועְּת 06/61116406 (2/ ן=) 9 *טסול
 .עיצַאמוצו5 = עיצַאטסול

 ,תַחרָק ט8148085, 0816 1806 (20 9 =) = ענוסיל
 ,חָחַּבִג

 11866מ, 110000166 (2/ רעמַײב-) +

8 18601684 

 :"ישילשה ןימינב תועסמ! ןיא ןשטיװָאטַאובַא יב (א

 -רעד-טרָאװ ןיא .גנַאלש ענידנעילֿפ ַא ,11806טזו0 שטייד
 טרעדנוהרָאי ןט-15 ןוֿפ דיזבתכ ַא ןיא היעשי וצ ןעגנורעלק

 -ַאמָאטסערכ ,םיובנירג ,ז) .118101:װ טששײטוַאֿפ ףוש שרעװ

 שיסוו (ד .11916 שטייד (ג .ןצישפיל .ײב (ב .,42 .עיט
 , ,תעסדיפ



 עסִיל

 יַחַּבִנ ,ַחֵרֵק 0814 86/ עסיל

 ,עקשטוט = עקסול

 ,רוּבְרַּב שפת ( 20 סע -) = רעבעיל

 1:0000-8111 , ע0ו80-068ג (2/.ס-) 8 רעגעיל

 עשטשארעיל
 .לֶצָע

 .טד ַאוועל = ערַאװעיל

 116-8-060, !םשצ םסעפס0מ (2/ סע -) 9 קעשועיל

 ןֵלֶצִע .לַצֲע
 ;ץיֵה דֶנֶּב טטעמתמסע קםניתמסת? (ע// 9 -) 8 קינטעיל

 .ץיק ַחֵרֹוא פטמממנסני-ט

 ,קינטעיפ ַא רומ ךַאמ םסַארטש-םַארג

 .ם ַא ר ט ש

 .(דנב) לה 1189 401. ענטעיל

 תַעַלְקְמ זוטטסמ (;/. ס -)  עטנעיל

 .רַעֵי רַמֹוׁש .ןְרֲעַי 10ע6806ע (ץז. סע -) 4 קונסעיל

 90 זמס- וקָּבַּה 60 8010 60209מ0/ ט 0 ןעפעיל

 00 80104 ש. = ךז -|| ;(רמח) רֹצִי 061

 1010 1823 1601ס06 (4/ 8-) 4

 -םַארג

(/6161) 

 .קָּבַּדִה

 ,גֹמָצ .קֵּבַּדִמ 8009 20/ עקפעיל
 ,.רעננוֿפ .ז ,רעגנוֿפ עקפעיל ןבָאה -

 .עקוול = קעול

 .(נד ןימ) הָמֹורְבַא טעס8זג (2/ סע -) + שטשעיל

 הפְׂש ווק (2/ ן-) 9. פיל
 .הָוְרִּת לֶׁש 01 8 114660-1166 06)} עֹװָאפִיל
 .טַאיוװק-עווָאסול = ט(עגיווצ-עווָאפִול

 הָזְרִּת לֶׁש חַרֶּפ 1116 - 01089018 8. טַאװק-עוװָאפַיל

 .(האופרל)

 8. עדַאמָאפ-ןפול
 .םִיַתָפְׂשִל

 .הָוְרִּת 114400-6166, 11106-0:66 (2/ ס-)  עפול

 .םַאיווק-עווָאפול = טיוװוצ-עויעפיל
 .עווָאפול = ענעפול

 םסמסש 88680160 ֹומ 186 זגמסתזמ 01 . ץעפיול
 .ילּוי ׁשְרחַּב םיִפְסֹואָש ׁשֵבְּד }טו

 (26 {-) א סנַארעֿפול
 טנַארעווול

 ש 8 ןרעֿפיל
 .רֹסֶמ ׁטסע

 .טקפעיל = עקפיל
 ס14800ז (64 604 000600 (20 !=) טנַאטיוצול

 .(תיבמופ הריכמבו ריִחְמ ַעיִצַמ

 הט0000ת,} ץט0010 8816 (2? ס-) צ עיצַאטוצול
 .תיִּבְמּוּפ הָריִכְמ

 .דֵׁש םסטוומ :ץֵל 96046/ (2/ םיִנָציִל) + ןציל
 זמסס16זש } תּונָהְרַּב .םיִלּותָה ,ןֹוצָל .- ןס8148 8. תונָציִל

 .ַהֵּדַבְמ ןססט181, טטממס/סט8 46/ גיד -|| ;גַעַל

 הָחְׁשִמ עץסנמ6(86/ 6

 =! ןְלְּבִה 6086/8660/

 00 0611- !קֶּפסַה .אֵצְמַה 900 !טזםופמ

 םיהכ } -- 278 --

 זס תמססעסעפ 0? 0 886, 1מס . עע/. רֹודָהיינְציִל
 ,םיִצָלֲה , -- 0016

 61806} 11811 :הָרּורְב הָהְכֹה 6614062406/ 8 עצול
 ,(א ןֶּמִס .תֹובָקִע

 ףֹועְרִּפ 11004168110ת, 864116:1626 4 עיצַאדיװקול

 ,ןָיְנֶע רּוּרִס .ןָיְנעֶל ץֵק תַמיִׁש
 ץק םיִׂש זַעֹרְּפ 40 110010840, 800116 0. 4 ןרודווװקול

 .ןָיְנֶע רּדמ .ןִיְנֶעֶל
 .(ברעקול = רעווקול
 ,הָּיְבְּכ .תּורְדַה 6011086 (2 םייּוקיִל) 8. יוקיל

 .=- 601086 01 180 8טמ (2/ 98 -) 8. המֲח יוקיל
 .= 6011086 01 686 {מססמ (17/ ט -) 8 הנבל-יוקיל

 ,יִדְדְצ בֹוחְָר ט801-80666 (/. ךע -) 8 לקול

 עקווֿפ = !עקול

 0881- ;ביִס .הָוְרִּת תַפיִׁש 0880, 11100-0889 8 םעקִיל

 .(הציחרל גופס ןיעכ) םיִּפיֵל תַּדְנֲא טס180

 ,(קתמִמ הקשמ) רֶקיֵל (20  ן-) 8 רעקול
 ;(שפנה תוכפתשה תרישו תֹויְרְל 1ץע10 םסס?זִצ 5 קירול

 .רעקורול =

 .יִריִל רֶרֹוׁשְמ ןץע10, ןץעוס םססס (206/ -) 8 רעקוריל

 .יִריֵל ןץע1ס, 1711041 86/)  שוריל
 ,(רונכ ןימ) הֶרָיְּל ןץעס (2/. ם --) 5. עריל
 401 ךמצ 881ט0800מ 1{ םסץס 2/- יתיוק ְךְתֲעּושיִל

(80066200 0176 8040) -= . 
 .קַהֹּב .תיִנָּפְסַה סנקס8, 4696ס/ (1/. סע --) . ַײשִיל

 .ןעשול .עשול = ןעשיל ,עשיל
 יגּוז-יִא רָּפְסִמ 006 תטצממסע (1/ ס -) . עקשִיול
 (םסעס 18 םס 000106, 1616 18 ק/ע. הֹריִרְּב תיִל
 ,הָריֵרְּב ןיִא םס 666

 {תסעס 18 2616 |8יס םסז 2//- ןיִר תיִלְו ןיד תיל

 .-ןט086, 10 18 גט( 8

 {סע קעסה8?סע 860טתוצ} 90 86 ק/. ןֹוחטּב רתִיִל

 .=סת 686 8216 6
 10; םזס81ס} 89/6204?מ, 90 זמ886 ק/עי קוזיח רתיִל

36:00864 19 . 
 ."דֹובְכִל ֹות םסמסע 01 206 דֹובָּכִל

 ןת תופ 30םסע, 1ת םסע ריא דובכל .םיא דובכ5 -

 ,הרובכל ,ודובכל 1100
 {0 186 םסתסע 04 (60000 0/ 60000:8 קי דֹובְכִל

 ,'דֹובְכָלּו הֶּלְּמִה 616 טטסע6 'דֹובְכִלא 5. || ; == {42 164/60י)
 40 11001188 986 0016 'יובכלא ַא ןקוצסיוא --

 ,םימושקב "דובכל} הלמה תא בתכ ("דובכל;

 .-ןת םסמסנע 01 1םס 8800218 2//. תֹּבַש דובָּכִל
 יווסזמס} זמָצ 2610064," םנמס 01 2 .. ידֹוד-הָכְל

 תצצגמ 8טע8 סת 1'וסאצ 606 +ס 8166 6

 . - 858008?מ
 ,תוחָּפַה-ֹּלְבִל = 68, פ"הכל

 ןצישֿפיל ייכ (ב .תחטס שיסורניילק (א



 הננרָנהּוכ }

 40 ס0106} 166 ט8 04016" ןק88!ז0 5. הננרְנ-ּוכְל
 ...1601904 סת 980 סטס 07 186 880084מ
 00 6860 הננרנ"וכל ןוא לסקַײד ןטומ ןרָאֿפנײרַא --
 8 1806 80 116 צמסנמסמפ 07 6 1ץ'6660910
 ,תבשה תלבק עגרב םוקמל אוב 0? 106 880מ8?4

 ; -.800016/װ8 10 811 סקותוסתפ 006 תֹועַדַה" כְל
 ,ןְפֹוא לֶכְּב 8 פד ',6

 .- 85 1628+ 0006. תֹוחָּפַה-לגְל

 .- 180ע01016 600. ןכֶל

 "ןת +ג6 80816 01 1801 1מ 4 000. תוכְז-ףַּכְל
 .- ץסעסת'8 ?הטסז} 18טסע81}
 00 ןט080 8 ץסע804 תוכז-ףכל ןצעמוא ןַײז ןד יד
 ,תוכז ףכל שיא ןוד 78001:88019

 (ומ +גס 802816 0? 661001197 000. בֹוח-ףַּכל
 ,- טמ8001801?1צ
 90 ןט620 8 ץסע8סת בוח ףכל ןצעמוא ןַײז ןד --
 ,בוח ףכל שיא ןוד טמ18טסע80}ש

 1 םס 18 טנומש/ 119 286 80 = הצריִׁשְכַל
 , = יט 8

 "85 וגס טסאוממותע 86 1180 060. הֹליִהְּתַכְל
 ,אָרָּקעַמ

 .-.101 זםססאסעש 8260 6611810מ 2/ע= סלֶקִלּו געֶלְל
 ?ַעּודַמ .-טםצ?, 90 יטמ89 ץקטעקס807 600 יאמְל
 םֵׁש םםומס 01 186 160/0ע ל (ע/ ן-) 5 רֹמָי

 ,ל תֹואָה

 ,(אאֹל םס+} תס 600 ףלָא-דמל
 אמוניסק-פוצ ," 986 1מוניסץ-8וצ 866106 א. לאְוידמַל

-0006, /6060 40 1066 06 10 40000960) 880808 
 יפל םיאצמנה) םיִרָּתְִּנַה םיִקיְּדַע הָׁשֶׁשְו םיִׁשֹלְׁשַה .{?640)

 | ,קונואו-דמל == (רוד לכב דדנאה .
 הָׁשֶא 88191/ רטסזמפמ (2/ 9-) 5 עצינואו-דמל

 : ,הָעּונְצּו הֶריִסֲח
 סמס 01 +מס +םֹוזפע-פוצ ( םע -) 8 קינואו-דמל

 ;םיִרָּתְמִּנַה םיִקיִּדַצ הֶׁשֶׁשְו םיִׁשֹּלְׁשַהֵמ דָחֶא 860100 8108
 .ַעּונָצְו דיִסְח ׁשיִא 881061} םגפמ

 .עעצונואָוידמַל = עצינוו-דמ?
 קונואָוידמַל = קוצוו-דמל ,קונוו--מל
 !0212466 תמתתמ. (27 םידְמֹול ,םיִנְדמִלו .  ןרִמָל
 פנזפמפ 104206, 64- (/7) ; - סע464106, 1
 'הָחְמּומ יָּמַר .הָנֹוׁשאִרָה הָנְרְדַּמַחִמ יאְּמִר קס16 פטט(61
 סתס טטםס 2608 טט180/ 8106/ םהטומפ (/79)
 זיסס0
 ,םיִבָּננִמ

 ,תודְמול = תונדמל
 .תויָדּומיִל ,דֹומיִל = תויִדּומל .דימל
 ,-דומיל = תוכו-דומל

 "88 8 81169 04 1010," עגסעו- 400 חו"-תֹרומְל
 יט .זיִגְרַמ .םיִעְכִמ 1ץומ

 ט

 ,11806164100 רענַארפ ןיא (א

=- 919 - 

 .| רֶהְּוִהֹל וחיא םיִּבְחַמ ןָֹּפִנַהָׁש ׁשיִא 08

 !ןבעל

 ,ןֹוצָר תַעְּב ומ 8 קעסץ19/0ט8 םסטעע 006 לוַמְל
 ותויט0סע !םלוס 8 0612 (/0) 8 רעביש-הטַמְל

 | ,ףָּתְרַמ לֶא בּנַנְהִמ
 .- 14810608 07 יךמָל

 זמהת 01 2 רעס8/ 008ע80102 (ע/ 8-) 5 גךֹמָל
 -אל שיִא 8 8006-10+-מסומומק ;ןָוָמַה ׁשּולֲח םֶרָא
 ,(א חָלֶצָי

 ,םָׁשֲה-ןעֶמָל = סי. ה"עמל
 .- 0670ת0 1608800 ק/ע- לכֵׂשַהְמ הֹלעַמְל
 תתלטעס, ֿפטמס/- ק//- עֹבֶטַה ןִמ הֹלעַמְל

 . - תפ?ט1
 טסצסמ6

 .- 88 811 זמִּצ אמסשש 2//- תֹעַד ןעמְל
 .-1סע ?םס 8826 01 זעט+ומ ק/ע- תֹמָאָה ןעֶמְל
 יצס1 !גס םםאס 0? (606/ ץס- 660 םֶׂשֵהְ|עַמְל

 .טָלְחַהְּב 8191טס17 , 1004 1211
 06 םטעס 40 866 ןעו םשה-ןעמל םוא טלָאז רוא --
 ,ותוא הארת האר מוזמ

 ,-ה8 18+ 88 20008122008 םס ק/ז- ןיֵע תיארָמְל
 .--10+ ס04818016} 101 14812406 000. לשֶמֹל
 +ס} דמ0ס8סע} 220 062 קי הנינשלו לשמל

 ,-810ת

 .--89 10 6260, 11221/3 006. ףֹוסְל
 *848 מס 0280 0? תֹופ 6238 86 ץ/שײ ויִמְי ףֹוסְל

 ,ֹותָנָקְו תֵעָל ,-- םופ 014 0
 . = 810סע089ס17 40 ןיִגֹוריִסְל

 ,תּולָלֹוה ,םיִזיִלֲע יּיַה {סט181 ןוטנמפ) ע6שס1עי 8. יבעל
 60 ותסט126 ות ע6טס|עװ בעל ַא ןָאט בעל ַא ןבעג --
 | ,אגנחו אלוליה השע ללוחתה

 . ֹיְביִבֲח !יִריֵקַי תגע 4681! זנצ 4818 ;ז6. בעל

 !יריקי יבא זמצ 0681 18/מ6ע! !בעל עטַאט --
 !יריקי דוד םמֶצ 6084 122014/ 'בעל דוד --

 .-+0 86 80ע0106 01 4406 קע/ע- אֹרֹוּבַה תדֹובֲעַל

 זמהת 01 ץ|ס28טנס} זמתת (עז ןע -) = גנוי"בע ;

 ,םיִנּויַעַּת ףֵדֹור ׁשיִא 01 946 טטס0
 זרק אֹלְו םַה אל ,רָׁשֹוּפ !ט2סל08עעמ 660 ךילבעל

 אֹל אּוהָׁש הַמ תַנּוכְּת {046610811000858 + טַײק -|
 .םֵַח אֹלְו רַק

 היִח 60 ןוטס ש6 4 'ןבעל

 היח 00 ןוטס 6182ם6ש 6808 רָאי גוצכַא ןבעל --
 .הנש םינומש

 ,םימי ךראה 90 1106 1000 גנַאל ןבעל --

 !ייחב טמסמ זמִצ |1161, 'ןבעל יװַא ךוא לָאז --
 זס ןוטס טמסמ 81686  רעסַאװ ןוא םיורב טומ ןבעל --
 ,םימו םחלב ושפנ לכלב 840 טט1

 ןוסס ?ץסזמ 2260 לױמ ןוא טנַאה ןוֿפ ןבעל --
 .םוצמצב היח 60 תנסט?מ
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 ןכַא וש א טימ שנעמ ַא ,20048, 2סמ|ונ'א8 שיסורניילק (א
 ,חלצוי אל ַא ,161016004 שיליופ :רעטקַארַאכ



 :ןבעל

 6ס ן}לס ֹות 2186 86916 ןַײרַא גָאט ןוא וו ןבע5ֿ --

 ,הבחוהב היח

 ?ס ןוטס רשֹנומ 0תס'8 טטנ16 בַײװ ןַײז םומ ןבעל --
 .ותשא םע םייח האר

 עס 88106 11:6 408 טנוח ַא טומ ץַאק ַא וװ ןבעל --

 ,והער םע שיא םולשב היה אל 2486 06

 | 1ש138, 11ט6110006 :םיִּיַה 1146 (עז/ פ -} 8. *ןבעל
 ,דֶמֶחַמ ,ׁשֶפָנ (תַבּוהֲא) בּוהֲא 68111ת8, 008: !הָמָנְרַּפ .הָיְחֶמ
 ,םייחכ היה 40 06 81106 ןבעל םַײב ןפז --

 ,םיכורא םייח 8 1029 1116 ןבעל גנַאל ַא -

 ומסועמםסצ !:םולש ,המאתה מפזזמסמצ ןבעל םוג ַא --
 ,(הבקנל רכז ןיב) תויבבל
 00 טטסעג 019 1106 ןבעל ןוא בַײל טומ ןטעברַא --
 .וחכ יצמאמ לכב דבע 226 1081מ

 {ס 06 8 10896ס0/ 04 1116 ןַײרַא ןבעל ןוא ןווג -

 .שפנ דע עגנ 240 8

 00106 10 186, זגצ 4681! ןבעל ןַײמ ,רומ וצ םוק --

 !ידמחמ ,ילא האוב

 .יריקי יחא מֶע 068 טע0961! !ןבעל רעדורב --
 ,לָצֵא ,בֹורָה סם, 86 164. בעל

 .עיֿפַארגָאיב = גנובַײרשַאבטנבעל

 םיִעָצְמִא עםס848 01 1116 (ע/ וע -) 9 לטימסנבעל

 | .הָלְְּלַכְל
 ס1181 סט08010ת, ףטס8- (2/ ס -) = עגַארֿפסנבעל

 .םִָיַחַה תַּלָאְׁש ט1ס8 01 1116 280 818

 ייַח ןעטס1ק :יַה ןגטנמש, 81וטס, ןוטס 60/ גידעבעל
 ;ַחַמָׂש ,זיִלֵע 10117 :ריִהָמ יזיִרָז םונממ16, 4010/ :ןֶרֶע

 ,תּוריִהְמִּב ףט1011ש ;םיִיַח אֵלְמ 1011 04 1116 200.||

 .לודג ןואש 2 2108 208016 טלעוו ענודעבעל ַא --
 ,טיוט ,ז ,גידעבעל טונ טיומ םונ --

 :יַח םֶרָא ןוטומַש ץסעפסת (1/. עג -) 8 רעגודעבעל
 ,םיִהֹלֲא ,םָיַהְו יַחַה 646 1ט1מ8 026, 04
 00 06 םע10000 רעגודעבעל ַא ךוז ןסעֿפױא (46,) --

 ,תומ רע רעטצה ,דאמ רעטצה 90 4684

 06 עמױט ןוֿפ ןוא עגידעבעל ןוֿפ טסַײר רע (46.) --

 8408 {זסזמ 1)2} 8118 18ת 1886 0601068 0

 ,םדא לכמ לוונ אוה 18 6
 ,עדוי םיחלא (100 16001081 !רענודעבעל רעד םוווװ --

 ,םיִּיַחַּב ּונָדֹועְּב טס2116 81170 606. טַיוהרענידעבעל

 ;תּוַה 00ו88 21וטס, 1101080688 8. טַײקנודעבעל
 ,תּונָרֲע ,תּויַח 118

 .דַבְּכ ן1טסע (עע. ס -) , רעבעל
 00 10068 8 מ01800 רעבעל םעד ןצעמוא ןעמענ --

 ,שיא שפנ דע עגנ 90 186 ףט1ס4

 .דֵבָּכַה ןֶרְשֶע 606-ן1טסע 011 5. ןָארט-רעבעל
 6180880 01 16 ןוצסע) 6 טַײהקנַארק-רעבעל

 ,דֵבָּכַה תַלֲחַמ 16910681) =ה6
 ,(תוכתמ) גָּזַמ 90 8110 (0061018) 2 6 ןריגעל

 . .הֶדָּנַה ,הָדְנֲא 108606 (2/ פ -) 5 עדנענעל
 דז *

 ,ךּוׁשָח ףָמָּכ 88טנמ88 8. טלעג-רענעל

 יעקשעמעל -- 280 =

 0 ספנמק !בֹכָׁש 0 ןוס 80שת ש. ?. ְךיז ןרענעל
 .הֹנָח

 80068 8װ0ס1160 ?םעסטשימ }ץומא הרוחס-רעגעל

 ,םיִּבַר םיִמָי ּהָהּונִמ הָלָקְלַמְתִּנָׁש הָרֹוחְמ
 .ךֶרָיַה רַׂשְּב 81:1010 6. עציודעל
 יףִעְפַע 118 (0/ 06 6/5) (18. ךעל -) + עלןערעל

 .הָרּומְׁש

 ,רֹוע תַעּוצְר 8918  רֹוע ודָלָנ 1081110/ 8. רערעל
 .16860161-80008) 1629161-80008 8 גרַאװרעדעל

 ,רוע תַרֹוחְס

 ,רֹוע לֶׁש 0? 1681ג6ע 46/ ןרערעל
 אָׁשָד רַּב 164066 10628606 (2/ ס-) 8 עדַאװעל

 ,רֶדָנ םָע
 ,יִׁשָמ גָרָא ןיִמ 16811106 (8072-67040) 8 ענוטנַאװעל

 ,-40ע9 סטס+ 2806 6שט0/ 600, דעו-םלֹועְל

 588 211 +?ותג68 80819 ?גסט 2/. חֹקִּת םֹלֹועְל
 .-.4846/ תםסטסע 161086 10 1826 2276

 קחשמב) הָדּוקְנ קסנת0 (6/ 60009 (2/ |ן-) 9 זעל

 ,(םיפלקה

 .-ףס0 8ע8ע61" 10 186 067 806 לֹואְזַעַל
 ,חָּבְׁשְמ יִבָה -  ס6611641, 1100 600 אֹליֵעְלּו-אליִעְל

 ,ןענעװל == אֹרָק 0 1684 (2.- ןזעלעג) יש. 6. ןועל

 ,אֵרֹוק 6840 9. רעוע
 .אָרְקִמְל רֶמֹח 1680109 תג8006ע 8. ףָאטשעזעל

 .רּוּנַּת בַּכְׁשִמ 800ש0-001408 (ע0 8 -) 8 עקנַאשזעל

 זא רֶהָּנִה תֶלֶּד ,תֹורָהְנ רַעַׁש 11000-8806 8. 0 טעקָאטעל
 ,קַאוומול = קַאװטעל
 ם08/108|/ 82מ8?טעוט68 (2/ ס-) 8 עצונשטעל

 ,םיִלֹוח תיֵּב

 .םיִלָּדנַפ ,טיִלעֶנ טמסס8, 8!וקץסַײא 5. 2/. ךעלעשטעל
 סט6 :ןָמָק רֹוח 0016 8016 (2/ ךֶע -) 8 לכעל

 .(טחמ לש) ףֹוק (0/ 6 066016)

 .ןְטֶק רֹוח 11:416 8016 (26  ךעל -} .. יעל|עכעל
 .לַה קֹוחְצ .ךּוחְג 8116 (21 ךעל -) = ?עלװעכעל
 טסעיסוגפ :םיִרֹוח אֵלָמ ט11 04 0168 46/ גודרעכעל

 .יִגֹופִס

 90 1מ846 0168 ֹות/ ץ01101806 . 6. ןרעכעל

 .ַחֹרְק .בֹקָנ
 קֵקֹּתְׁשִה 60 ץסהעמ ס |8מ2טנ8מ 101 2 מ ןצכעל

 ודָּל גֹרֵע דָל

 .יִתָּפ .הָמֹוש ?100| (4/ סע -) 8 סישזומעל
 .תא ץ1סט8808נ6 (עז ן-} 8 שימעל
 (0.) :וָטָמ הֶׂש ןגצמטאומ (2/ ךעל -) 6 על|עמעל
 .םֶת ׁשיִא וממססס460 9

 .הָׂש לָׁש 01 !8זממ 000. ןרעמעל
 .רֵמָנ .םלָּדְרַּבַה ירא 1ססץפס (2/. | -) 8 טרעפמעל

 ם2176 ץס180406 1003 (2/ 9-) 6 יעקשעמעל

 .הָמֹוׁש .םָּת ׁשיִא

 ,ןציוורוה ייב (א



 :עקשעמעל

 .הָּפְקִמ .ךב ןֹוְמ עפע, תגטפמ; םעט0} 8. :עקשעמעל

 ְךֶרֹא 1028810046 (0600) וּדְרֹא 1089898 8. גנעל
 .(ץיראה)

 0010ת68 ּוטמַעְמ ךֹרֶא 180862 1029: 40/- ךולגנעל

 יֹּדְרַאָמ
 .ךֶרָאְמ סט1סמפ/ 66/. גוכעגנעל
 80106 600.|| ?רֵתֹוי ְךֹרָא 108801 60/. 6000 רעגנעל

 ,רֶבֶכ אֹל ?גנ160 0

 ּךַרָי .זָחֹמ .ץֶלֶח 1סנת, םֹומ (20 | -) 8. רנעל

 {0 םוע0 סמס'8פ 10/מ5, ןדנעל וד ןטרוגנָא (64.) --

 ,ינתמ תא רוח 60 ט;עסמ816 0868611 101 8 8342

 ,הדובעפ ומצע תא ןיכה

 ןֵָּׁשִה סס 1688 ש. ?. ךיז ןענעל
 .(א חֹולָקְלקֲע 2185888 8 עקטעקנעל

 .ףּודְּנ ס18308סמגש, 10ס11108 גנורעטסעל

 .ףַּדַג 0 ט1850מסזגס} 160116 0. 4. ןרעטסעל

 .הּתַע-תעַל = 800. ע'על

 .ׁשיִא ,רַעַנ 180, 161106 (20 סע -) + קַאפעל

 :היִנָלְמַּב 1416 טסזגגמ (10 ס-) ש עכישטפעל
 .(ג תיִנָטְּפִטִּפ 4088?

 .הָּמְרִנ 81סס, 8/08818מ 40). שיפעל
 0800-880ט61 :ףָּכ צמססמ (ץז ןע- .-) 4 לֿפעל

 ,(םיחקור לשנ הָּנַמק הָסֹורֲאֵמ 8600

 .ךּונְּת וק 01 986 621 (2/. ךע -) 5 לפעל

 .םַעַפ לֶכָּב ףַּכ רּועְׁשְּכ טָצ 8קססמ1018 006. ג;דלֿפעל
 ;הֶּנַמְק ףַּכ 116610 פעססמ (2/. ךעל -) 5 עלועֿפעל

 ,הָוָחֶה ףַּכ ןנ10 01 926 860:0808
 ,םול = ץֿפעל
 .עקפעיל = עקפעל
 .יִפֹומ 1102!, 01610806 :ןֹורֲהַא 1889 86. טצעל

 8 טסיז 8ע0811 !הָקיֵקְל 11081מ08 (ק/ | = .-) 6 קעל
 .דֹאְמ הָּנַמְק תּוּמַּכ ףט20119ש
 ,קקל 90 1164 קעל ַא ןָאמ ,קעל ַא ןבעג -
 .םימ טעמ 8 116610 0846 רעסַאװ קעל ַא -

 40 ץתסדס 8 11116 01 606- ץלַא ןוֿפ קעפ ַא ןסוװ --

 .ןינע לכמ םעמ טדי זיק

 ,(גהָמֹוׁש ,רַעַּב פומנמ1690, 1001 (2/. סע -) 9 שיקעל

 .ִׁשְּפִמ טמססקופמ, 100118מ 06} עטַאװעשיקעל
 (ס 8606 (/40) ודֹהְל קקָל 60 סא ש 8 ןקעל

 .ףֵנָחַה
 60 06 6061806 םעפע ןוֿפ רענניֿפ יד ןקעל (44) -
 ,רבדב גנעהה 0168 801069מ1מ8

 רַּפֵמ 1081008) 010010ח8נעש (2/ ןע -) ןָאקיסקעל

 ןֹוּלִמ .םיִּלָמ
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 .ןרעדיולפ ,1סח?גדח שיסורניילק ןוֿפ (ב ,ןצישֿפיל ויב (א

 שידיי ןיא ָאד זיא סע :רעב ַא ,108 95 שיווטיל ןוֿפ רשפא (ג

 ?רעב רעד שיקעל -- רעוװ :לטרעוו א

 ךֹּכיִפְל -- 281 --

 תַגֲע .ןֶׁשְבִּד םנמםיסנימעס80, 810801-0840/ 8 ךעקעל
 .(אינֹוטְכַלֲא ַעּוּבר גמסצמס / 1096246 !ׁשֶבְּד

 הָּתְׁשִמ 90886 (ןז. ם -) . ןֿפנַארב-ןוא-ךעקעל
 תַנֲע 110016 818801-0886 (2/. ךע -) 8 לכעקעל

 ,וּב ְךֹוׁשְמַל קֶּתְמַמ 816 (//.) ז הֶּנְִק ׁשֵבְּד
 םיָעְּבַרְמ םִע שוטמ עוגסתגקא 40/  עטַאװעכעקעל

 ,(םיפלקנ םיִעּוּבַר לָׁש 0? 6181000608 ;םיִנֹוטְכַלָא
 ת8'689 9086 ?קֵּקלְמ 1106ע (2 ס-) 5 רעקעל

 ,ףֵנֹוח 418600ע01 (30.) 1 רֹוׁש ןֹוׁשָל
 ;הָפּונֲח 318666ש (/60.) ּוהָקיִקְל ןוסאומש 4. ַורעקעל
 .קֶּתְמַמ 681תס7, 8060

 1606ט16 :!רּוטְׁש .חַקָל 168808 (26 8 -) 5 עיצקעל

 ,הָאָרְקַה

 .הֶכאָלְמ דּומְל 8עק+סם4106880 4 'רעל
 .קיִר סנגמפצ 66/). :רעל

 .והֹבו וחֹה ט084606 8426 ש010 רעל ןוא טפוװ --

 .-ףפמסט+, םס8:1ש 400  ךרעל
 ףמץקזסח110ס'8 : רּוּמִל רַכְׂש 616/08 166 +. טלעגנרעל

 .הָכאָלְמ דּוּמִל רֵכָׂש 6
 ,הָאְרֹוה 001108?188 :;דֹומָל 10814140/ 8. גנונרעל

 הָכאָלְמ רָמֹול םץץ:סם006 (2/ ןע -) 4, גנוינרעל
 .אָיְלּוׁש

 40 1040 שש. 6.|| !דֹמְל 60 1622 2. 4 ןענרעל

 .רֵּמַל

 108/ת61, 86406ת60 (28 2- י3-) 8 רענרעל

 .רֵמֹול

 ,הָרֹומ 46808ס/ (עז ס- !-) 8 רערעל

 4680867, ט090ע688 ומ- (20 9-) 9 עקרערעל
 הָרֹומ 8088

 ,תּוקיִר ,קיִר 6ע10114088 5. טַײקרעל
 .שטשעיפ = שטשעל

 .בֵנ 8210816 ({/. ס -) 5. עקטישטשעל
 .ךיז ןעשטשַאל = ךיז ןעשטשעל
 :הֵּבַּכ 00 סצ11מ8ט18מ (2. 2 ןשָאלעג) ש. 6. ןשעל

 ,(ויד) גֹפֶס 60 96

 ט104461 !הָּבַכְמ סצ?1מטנפמסע (27 ס -) א רעשעל
 ,(ויד גסל נפוס רינ יווצו נֵפֹוס

 .גָפֹוס רֶיָנ .ט1010/88-ץפקסע 9. ריפַאפשעל
 .-ות 686 !ט?פטעץס6 600 דיִתָעָל

 ֹומ 16 !טצטעס (00268 000::2/6 600. אֹובְליריִתְעָל
(00106 //100} = - 

 ,=+0ז 186 קעס8689 800 הֶּתְע"תַעְל
 .לֹודָנ טְרָּפִל = 600 ג"פל
 .= 86 16889 600 תוחַּפְל

 ;=- וג ץנסץסע910מ, ס01ממ8891ט61ש 00. ךרֶעייפְל

 .ְךֶרֶעְּב םססט6 |

 . = ?סזמקסעץ8נ'ו|ע 660. העְׁשייִפְל
 . = 830ע61016 666. ְךֹּכיִפְל

 .{ססאטסהסח שטייד ןוֿפ גנוזײרגרַאֿפ ַא זיא ךעקעל (א



 םינָפְל

 101 פעװס8'812206 82246) 101 8'1011 666. םיִנָּפל

6 - , 

 "ס18146 0? 106 זפתפס 066 ןיִדַה-תֹרּוׁשְמ-םיִנָפְל

 ,תּונְרְתַוְּב ,הָניִנֲחַּב .- 01 +מס !86 0," 1460196ת1/1ש

 ,ןמָק טַרְפִל == 624 קיפל

 טצ 986 1081ס/ 001מ01081108 2//- לודָנ טְרפְל

 04 986 9סו0ו8מ 618 (600/040400 106 1200-

 א --|{ 96009)

 טֶצ +86 זמֹותסע ססזמקט180סע 2/ע- ןֹשָק טֵרְּפִל

 01 186 .סטטופמ סע (00004400 1026 1200-

(86005} -- 3 

 ;- 00ע1061 ;--10026/ (2/ םיִצְל) ץִל
 .דֶׁש , -- 66מגסמ, 4611 ;ץצֹולְתִמ

 {סע 96 ט86 01, 101 6מ6 1040ע086 066  "ְךֹרֹוצְל

-. 

 ,תֹוצָלָה ,ןֹוצָק עמסססזצ. 1688 5. 2. תֹונְציִל-יצְל

 ,ץֵצֹולְתִה 60 10064 0. ןעוועצְל

 .יוקיִל = יֹוקְל
 ,-יוקיַל = הֹנָבְל-יוקְל ,המַח-יוקל
 סמ 486 8106 07 1001062066, רסֹולֹמ 000 אלוקל

 .--16810006 (40 106 4046"ק6/0490 ס/' 6 160)

 .(ג םיִרָבָא קּוּתִׁש עפ:819818) ע918ש +. אתֹוקְל

 00 8168) :חֹקְל 40 1846 0 6. ןענע - ,ןעוחקל

 ,בֹנָ
 "םוסםמומ" ס8/8 1016 ֹומ 48ס 31016 =. טקְל

 8100/ םפעטס8!וםַא {ס 06 81682460 סֶע 6

 . = סס0ז (67004671/1:} 6:01006) 1/06 1160ני6008)

 .- ות 803808006, 881016 606. בֹורְל

 .=- 90 8'000 טטנ8מ 600. ןוצְרל

 (םס (תומק 18 םס1 10 ןוצרל םוג רימ ווא ךַאז וד --
 ,אוח ינוצרל אל רבדה זמָש וטו8ֹג

 9116 ; - 10מ8ט6, 18088086 (2/. תֹונֹוׁשְל) 4. ןוׁשְל
 .ןֹוׁשלַה ןֹונְנִמ
 90 סמ6מ 8'006 זמסט48, 40 ןושל ןבענ (44) --

 00 5008/ שו{ע 101066 :רבד היפ הא חתפ 1818

 .ץרמב רֹבֵד
 המ הֹלָנ 800884 טק|! !ןושל טימ םױרַא (64) -
 ! ךבפבש

 .= (םס 0108 18ת8ט886 4 זנְּכְׂשַא-ןושל
 .- םבט8מפ} םקסססמ ,. הֹואַנ"ןוׁשְל
 .- 1םס 110288118ת 1820424:6 5. רגָה-ןוׁשְל

 .שדֹוק-ןוׁשָל = ׁשֹדֹוקַה-ןוׁשְל
 .= סט 1811 818006/ , עֹרָה-ןוׁשָל
 .--108800126 862606ע ((/) 8. רכְז-ןוׁשְל

 מס 6160 18280280, 180 188188 . ןוי-ןוׁשְל
 ,הָיְסּור ןֹוׁשְל 12 םיט6
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 יב (ג ,(055) ה"פרת יו (ב ,(5055) ה"פרת'ה יװ (א

 ,ןצישֿפיל

 הפּוחְלּו הרֹוּתִל --- 9289 --

 .-8189018/ םטזמ2ס/ (/*) 8 דיחי-ןוׁשְל

 .=ץוגצ טקסמ ט008, ץטמ 4. ןושְל-לע-לפונ-ןושְל

 .-1ס01014 18080806 . יֵרְכִנ-ןֹוׁשְל

 ילתס 182048986 03 106 168066," +. םידומל-|ֹוׁשְל
 .ןֹוׁשָל יִּפִי ,הָציִלְמ ,=- 6100000 8000

 .--?סעמ1מותס 0066 (/=) 9. הבקנ-"ןושל

 ,- סטממסזמנ}פעמ 9. היקנ" ןושְל

 . - םתזזעוג;818 4. רֹוהָניִנַמ-ןישְל
 ימס 74060 - מקםמנוֿפמ 12280880} 4. ידְרַפְסיןושְל

0++-, 

 ,= 86 11סטעסש 180808986 + ירבעיץשל

 .= 8נייס88מ9 800000 א. תֹזֲעיןוׁשְל

 .רֵּבַּד פט 8ץס8 (2) ט. 4 ןענושל
 .= 986 ?16206מ 12080806 . תפרצ-ןוׁשְל

 "186 880160 !208ט886," םסטעסש 4. שדוקיןושל
 .יִרְבע 1160/ס6 60/ || :תיִרְבַעָה ןֹוׁשָּלַה 1846

 .(ןושלו ירבע ןבסטעסיש 60). גידשדוק-ןושְל

 .= םוטזמו םטמגססז (07.) + םיּבר-ןושל

 = 81884סז009 18ח886. 81826404 . תוליכר-ןושל
 ,=80סס0זס|װש 10 םוּפ 9םססנ 460. ותטישְל
 .={סע 6םס 8866 03 400 "םשל

 {סז ןוא ?טמ 8846, 10 86 |ס0ט8 600 הָמשֹל

 .= 01 ן+
 40 400016 006801{ 40 486 המשל הרות ןענרעל --

 ױמל פס04ש 01 186 {,םסק 106 108 סטמ 6

 ,המשל הרות

 'סז 686 םיגזקס86 01 +מס 460 דֹמָׁשלוומשל
 השענה רבי לע ומאנו רֶבֹל רֶבָּדַה םֹׁשֹל *םותַפ 6
 (רחויס שומשל דנוכב

 +0ז +םס 5886 01 +מ8 2006 ק/ח חוצמ סשל
 .= 8060. טו!םסט+ 8618 זמסס58

 = .-1{ס0ז 686 8886 01 ןבסהטס|ת ק// םימש םשל
 .הוצמ סשל

 זעמס םסצו ץע08:+ ֹומ ק/ע. סילְׁשוריִּב דאָּבִה הנשל

 . = 26ז381612
 "{סז 8 טס00 968!" 8 םהקקצ קעש הבוט דֵנׁשְל

 .- םסשש ץ68/|
 אסש-ע08ז8 ם166008 (2/ ס -) = הבוט-הנשל

 םִטְרַּב אסש- צ8'/08 0816 והָנְׁשַה ׁשאֹרְל הָכְרְּב
 .הָנְׁשַה שאר תַכְרַּבִל

 תגהצ ץסט 06 קל" (ע/ יבֹתַּכִּת) בתַּכִּת הבֹוש דנְׁשל
 .=1090ע1066 109 8 םפקקצ ץס8ע!

 ם/- (ן  ֹומִתְחַתְו יבָתִּכִּת) םתְחַתְו בתְּכִּת הבֹוט הֹנָׁשְל
 זע עסט 06 145011006 101 2 מבעמצ ץס8ע

 800 זמהצ 16 06 868166 טת?0 ץסט|

 {סז +םס ז,םׁשי ק/ו- םיבֹוט םיִׁשעַמְלּו הפּוחְלּו הרֹוּתְל
 .--101 ר6661068, 826 10 8000 8

 םיִשֲעמלו הפֹוחֹלו הרותל ןוו רֶעַײא ןַײז לדגִמ טלָאז רוא --



 קונליהָאמ -- 288 -- העְר תוּברּתִל

 .-9ס 4סקנ8טו9צ קקע- הער תוּברַּתִל זמפצ ץסט 2119: טמ ץסט 8סמ 106 606 םיבומ

8 2000 10 286 ,10601002 109 ,1280 
 ,םיבוט םישעמלו הפוהלו הרותל ךנב תא לדנת

 40 40600146 460ע98066 הער תוברתל ןננגסױרַא --
 ,תודָמב לקלקתה ,הער תוברתל אצי

8 
 686 421/006ם98 16000/ 07 +םס 11סמז:66 . 8

 ?8. || זיִרְבֲעָה תיֵּב-ףֶלֶאָּב הֵרְׂשֲע ׁשֹּלְּׁשַה תֹואָה 8:עעלס6
 .םיִעָּבְרַא 1017

 .'עמ = 60. 'מ

 .הֶרָּפַה תִיָעְנ טס1/סיט1מ8 01 8 ססיט 406 אֹמ
 .עווענוהַאמ = עװעניאַאמ

 וּבְזַּב 00 דט8806 ןַײז דּבַאמ

 סת6 ישוגס ססנמז198 8010106, . תַעַדְל-ומְצַע-דַּבַאְמ
 .* 8 בט(6

 .(אבצ ףסא) םִיַנ 80 זתנס211186 2 6. ןרוזולָיבָאמ

 108089146, רט8:680386 (2/.ןע -)  ןוזַאנַאמ

 ,תּונֲה 86016 !ןְסָחַמ ,רֶצֹוא

 .רענוזַאנַאמ = רערַיגוזַאנַאמ

 לַעַּב טט8ע600086-400קסע2 (20 ס --) 8. רעניזַאגַאמ
 ,רֶצֹואָה דיִקְּפ ; רֶצֹואָה

 'ןִיְנֵקַה יִתְׁש ט000020 04 8 תפזםגֹות 8 שטורַאנַאמ
 ,הָיִתְׁש יֵמְּד 01101-תגסמסצ
 {0 םגטס 2 4110/ 8? 606 שטיורַאנַאמ ןעקנורמ --

 ,רבד תינק תעב התש 6108142 01 28 טהנםפות

 ימד לבק 40 4866 םזומ-זמסתסש שמורַאנַאמ ןגורק --

 ,היתש
 תוהוֿפלעתטצ, ס1לע-ססטמ- (/? | -) 8. סַארטס!ױנַאמ

 .ריִעָה תַצֲעֹומ 611

 ,םיִמָסָק ,םֶפָה 1088106 5. קונַאמ

 .םֵסֹוק 10891018מ (2// --) 8 רעקִיגַאמ
 ,םיִמָמְק לֶׁש 108810, ת21901081 00/}. שינַאמ

 ע01161, 1482816 (2/ סעיל- ןעל-) 8 לןנימ
 ,(םינבל קילחהלנ ׁשֵּבְכִמ .ְּךיִרֲעַמ ( 0 ?66ח)

 ,(םינבלנ ׁשָּבְכַה 0 2182016 0 64 ןעועילנַאמ

 ,הָכְמֹוטְצֶא ,הָבָק 89001808 (2/. ס -) 5. יןגָאמ

 ו ןגעמ = :?ןגָאמ

 ,ליִצָא ,ַעֹוש תנ88896 (ע/. | -) 5. טַאננַאמ

 ,(ידיׂש רפע ןימ) הָיְוְנְנַמ 108806818 5, עיזעננַאט

 ןִבָא 1080009/ 104808106 (2/ |-) 8. טעננַאמ

 .חָבָאֹוׁש

 ןֶבָא ַחֹכְּב לעֶּפ 40 108806086 שש 6. ןרוזיטעגנַאמ
 .(רחא ףוג לע תבאושה ןבא חכ לצאה) תֶבָאֹוּׁשַה

 ַחֹכְּב לַעֹוּפ זמפמסס0פסע (00/ -) 5 רערוזוטענגַאמ

 | -  ףֶהֶאֹוַׁה ןְבָא
 ,תָבָאֹוׁשַה ןֶבֶָא חֹּכ 180061180 9. םזיטעגנַאמ

 (740.) והָבָאֹוׂשַה ןֶבָאָה לֶׁש תנ2806010 00)} שיטענגנַאמ

 | .ְךׁשֹומ 0804 6

 8101080016 ץסס04062 (21 8-) 8. רעוולופ-ןגָאמ

 .הָכְמֹוטְצֶאָל קֶכֶא
 רּטֵק ס8וםעװמ 04 66 840/0808 +. רַאטַאק-ןנָאמ

 ,הָכָמֹוטְצֶאָה
 0180880 01 186 80000208  סַײהקנַארק-ןגָאמ

 ,הָכְמֹוטְצִאָה תַלֲחַמ
 טַײק --|| ,הָזָר .ׁשּוחָּכ יקָּד םג080סע,3 1ס9ת 00)}. רענָאמ

 .ןֹוזָר ,תּוׁשיִחְּכ תספסנתס88, 16842688 8.

 ,ריומ = רַאמ

 1080918 (2/ ןע -) 9  סַאדַאמ

 ,תַרְמ {2/06 106016)
 .םיִדָאֵמ בֶכֹוּכַה 2188 (16064) 9. !םיִדאַמ
 ;קיִזַמ םמופסמוסטסט8 161!ס6 (2/ פ -) 8 !םיִדאַמ

 .ץּורָח ׁשיִא ,זיִרָז םָדָא 616764 טסע80ת

 הָנְפָאָה יִפְל 89ץ118מ, 12821028016 00). ׂשורָאמ

 ,ּוׁשּובְלִּב רּודָה ,הָׁשֶדֲחַה
 א םיִעְלֹות 1מ288068, טטסעעמפ 3 2/ ןרָאמ

 םגס01816, זמו1ומסע, 61:088- (2/ פ -) . עצינדָאמ
 םיִעְבֹוכ הֶׂשֹוע .םיִׁשָנ יָטּוׁשיִק תֶרֶכֹומּו הֶׂשֹוע 121661

 הֶשֵא 8171188 טטסתג8ת !םיִׁשָנְל םיִדָנְּב חָרֶפֹוּת ,םיִׁשָנְל

 .הֶׁשָדֲחַה הֶנֶפֶאָה יִפְל תֶטָׁשְִתִּמה
 .ַּהּומְּת רֶו 8118006 :שורָאמ = 60) ענדָאמ

 .הָנְפֶא 188810ת, 81716, ט0206 (21 ס -) פ. ערָאמ

 ,םיִמּוׁשיִק 1209 80008 +. 1. ןרַאװ-עדָאמ

 .תיִנְבַּת .אָמְנִּה טמס661, ?סנעמ (2/ | -) 8. לערָאמ

 ,ׁשֶרָח רָתֹוּיַה זמסססזמ 00/ ןרערָאמ
 .הֹועֶמ זמסמסצ ;-2 203860160 (2/  תֹואֵמ) 4 האָמ

 "ט01404 םטת60166," 416228106 האמ עצרַאװש --

 ינכ 01 ת 1080110ת2// 1680206 ֹות 8
 ,הימורב שפחה ידגנתמ לש הדוגאל

 2108. (06/סזי6 ותֶרֶבּג
 פו

 86 הער יר טָאה האמ יוד טָאה םע רעװ (/7064) ד-

 תועמ ול שיש ימ וחס 888 תמסמסצ 288 2 טס6

 - 1 ,העד ול שי

 ,קָמּוס ץֵע תגפמסעפתצ . ןָאדַאמ

 .קָמּוט ץֵע לֶׁש 01 חנפמסםפמצ 60/. ןענָאהַאמ

 .- 016 01 1076 466. הבֵהֲאְמ

 .= סט? 01 1006 101 210106081 ע/ע- יִכְדֹרְמ תֹבֵהַאָמ
 ןמה תאנשמ רָאנ יכדרמ תבהאמ טונ םע טוט רע --
 ןמָה תאֵנְׂשִמ .ז

 .תֹורָבְּקִה תיֵּב 6606967 (0/ סע -) 84 קונלוהָאמ

 ולֵמַערָעוו ַא ,71406 שטייד ןופ ; ןָצישֿפיל ייֵּב (א



 עװענַיהַאמ

 60/ עװענוהַאמ

 ,ןענָאהַאמ ==
 קְמּוס ץֵע לֶׁש 01 1040089ת7צ

 זסנממפמפ 0? 8 סט800ז0ס'8 148061181 5. עורװַאמ
 ,(א רּוּתַי םקמויסמץ18066 טצ 8 1810ע

 1616 1814 :רּוּבָד םקסססמ, 1818 (ק/. 8 -) 5. עוָאמ
 .ּופְמִּפ

 :ס8נ+1)0, 111800101) 401ע1016 46/. גירֹמֹואְמ
 ,אֵָרְונ ,םיִא

 ,םֹואיִמ = סֹואְמ

 .- 4ו8208008 60/)  םֹואָמ
 "616 וושמס 01 מס סא11ס," 01016 . הֹלֹונֲהירֹואְמ

 01 8םמ סזמותסמפ 266188 168002 0 8080י
 ,*- הע

 םיִנֹונמ םינבא תצנשמ) תיִכְׂשַמ 1008810 פ (ענקיאַאזָאמ
 .(םינֹוש

 ;תֶלֶּבַי ססעת (00 106 /006) (ץ/. ס=) 5 עילָאזַאמ
 .רֶׂשֶּבַה רֹוע יִׁשְק 68110819

 עמפ2טני1:8 6(  1019 00066) (ץז. פ -) 5. עקרוזַאמ
 .יָנֵלֹוּפ לֹוחָמ ןיִמ

 ,ץמַאמ = טזַאמ
 ,תֹורָהַּב חנ688168 5. /. ' ןעלזָאמ
 תַלֲחַמְּב הֹלָה 90 ם8ש6 10688108 0. י ןעלזָאמ

 .תֹורָהַּבַה

 ,םִיַנזאמ לַזַמ 18 (סניוזי-) { = 808108 4. {. םיִנְזֹאמ
 ם16880-טסצ} 18ע-000469 (ץ/ 9-) 8 עצינזַאמ

 ,(םינפואה תודי תחשמל) תַּפֶו יִלְּד ,הָחְׁשִמ תַבֵּת

 םֶדָא 8109סמ37 ץןסעֿפסםמ (2/ ס-) 5. עפעזַאמ

 3 ְךֶלֶכְלְמ
 ,הָלָנֲע תַחְׁשִמ ס819-810886 8. (עושזַאמ
 ט. 8 |  :ַחֹׁשֵֶמ 40 804081) 8162880 0 64 ןעשזַאמ

 עּורְנ ןָפֹואְּב בֹהָּכ סס 80:401, 16
 ,--?עסצמ 060126 106 סט11818 קעע- רֹוגְרַּפַה יִרֹוחֲאַמ

 סס ן68ץמ 1108 2  רוגרפה ירוחאמ ןרעה (40,)

 ,רונרפח ירוחאמ עמש 860164 806

 .(הקוקשאה קחשמבו טֶמ 21800 (04 02659) 8 וטַאט
 ,חצנ 00 02601:10816 טַאמ ןכַאמ --

 ;(עכצנ הָהַּכ 61, 611, מ916 !הָּפָר 166016 00/) !טַאמ
 .הָאְלִנ ,ףִיָט דח סייז סאמע

 .ׁשָע ,םֶס זםסומ (ק/ |-) 5. 'טָאמ

 ,תַעַקְּפ 88ס1מ, םהמ! (2/ סע -) !טָאמ

 .םָּנְתִּמ ,הָרֶמָא עגס000 (2/ ס--) 8. ָאטָאמ
 זמץ98108) 61820ת 0108 1600 1002 8 ליטַאמ

 ,(ג תֹוּבְרֲא תֹועֹורְז יִּתְׁש לַעַּב יִידָגֲא הֶרֶׂש 818

 טציא השפא ךָאנ טרעוװ ןוא) ןרָאװעג זיא טרָאװ סָאד (א

 וחי רב מ שיאערכעה ןופ ױשפא ;ענליו ןיא טצונַאב (ךיוא

 -ָאמַאחבַא יב 4ג .שיסורטייוו ןוא שיסֹורניילק (ב .רעלגומש ַא
 ןיא טנָאמרער טחעװ !"ישילשה ןימינב תועסמוו ןיא ןשטיוו

 יו רעש ,"םלועה לָׁש

 יַאמ . -- 284 -=

 41081 ס4811084102 2 8 םיץזממהפוטזמ 8 ערוטַאמ
 06141110806 03 260- !םֹוינְמִנְּב הָנֹורֲחַאָה הָניִחְּבַה
 הָמיִנְּכַה תַדּועְּת 10188104 90 186 טמוטסעפווק

 | ,הָחיִטְרַכינּואְל
 ?גתס :קומנ םעט עת800ו0ס (2/ |=) 4. !ו:טָאמ

 .ןַחֵל ,ןּוגָנ
 טט60698+ (2/. סעילוט - ,ןלוט -)  לוטוָאמ

 .רָּפְרַּפ

 ,יַבְדְרֶמ םֵּׁשַה רּוצק 2ז00ץס עז. עיטָאמ
 !נא אֹל !יל אֹל םספ 11! !ןעיטָאמ ײב טונ (46) --

 :הקוקשאה קחשמבנ ַחצַנ 90 02601-10206 ןסַאמ

 ,קונשוטטַאימ שזעטַאימ = קינשזעטַאמ ,שזעטַאמ

 ,ןֹוּבְׁשֶהַה תַמְבֶח 1086006/08008 3. (ע)קיטַאמעטַאמ
 .הָמָּדְנַה .םיִרּועָׁשַה תַמְכֶח

 םָכָה 108000108110/80 (20 -) 8 רעקוטַאמעטַאמ

 .םַדְנַהְמ ,ןֹוּבְׁשָחַה
 ,ןֹוּבְׁשָחַה תַמְכֶח ּלָׁש םג800ג841081 40). שיוטַאמעטַאמ

 ייָמְּדִנַה

 .(םיטוח) ְךֹרְּכ ,ללָנ 0 טסות0 ש 6 ןעטָאמ

 .תַעקַּפ 861ת, ם8מ! (ע/. סעקטָאמ .סע .-)  קעטָאמ
 .ץַארטַאמ = ץ'ַארעטַאמ
 ,םָׁשָנ ,רֶמֹח זמ8061181 (27. | -) 8. לַאירעטַאמ
 ,תויָמְׁשַנ ,תּויָרְמֶח םנ200118118ת0 8. םזילַאירעטַאמ
 ,תּויְרְמֶח לַעַּב ז18661181189 (27. | -) 5 טסילַאירעטַאמ

 ,תֹוּיַמְׁשַנ לַעַּב
 8911, {מ8 ;רָמֹה 108600ע (2/ ס -)  עירעטַאמ

 .אָלְנּומ עט8 ;ניִרָא 81

 ,יָמְׁשַּג ,יִרְמֶח זנמ8:061181 66. לעירעטַאמ

 :הָנַע .קֶצָה 60 190ש0160?, 901940/6 ש 6. ןרעטַאמ

 ,הָּבְרַה לֹמֲע 0 01:0000, 81806 0. ז. ךַי -|
 ;לֶמֶטש 61:0026װ6צ} 1800 (2/ |--) 5 שינרעטַאמ

 ,םיִרּוסִי קפומפ

 .גָרֹּבַה םִא 80סעסט-םטצ (7. ס -)  עקרעטַאמ

 6וזממ688,) 4010688 ;ןֹויְפִר 1660100088 8 טַײקטַאמ
 .תּוםָיֲע טס2110088, 1861806} 648808910/ :חּוהַּכ

 .םִא זםסלמסז (ק/ ס=) 9. עקטַאמ
 ,חֶּלַמ .לֵבֹוח 881101 (2/ | -) פ. לָארטַאמ

 .הָאּוׂשְנ הָׁשֶא םגפפעסת (2/ ס -) 9 ענָארטַאמ

 ,ןָרְזִמ םמ840088 (ק/.| =) + ץיַארטַאמ

 .טיִנָרְוִמ הֶׂשֹוע תמת90ע088 ןמ8/0/ 9 קינצַארטַאמ

 ,לַאירעטַאמ = לַאירטַאמ

 .(םיסלקה קהשמב) טָמ ןטע068 (04 66/09) 8 ׂשטַאמ

 .הֹצַנ 00 שטות 986 !טעס שטַאמ ןכַאמ -

 .ּוֵר .ְּךּועְמ 8088260, 8010 660. גישטָאמ

 ּהָמיִמְרַט 8018 001160 608 (2/. ס =) 9. עקנושטָאמ

 .אָּמִּכ תיֵּב טט8469-010864 (2/ םס -) 8. קינוועשטָאמ
 טעּפת- :(םירצונל ישימחה שדחהנ יַמ 2687 (2000/2) . יַאֹב
 םִע םיִסָנֲע 0468 דש19ומ 168708 2446 8

 ,םיִנָצִנְו םיִלֲע



 קִינוָאיַאֿמ

 80080 01? 4 םטזמזמסע (0ת סע-) 4 קינוװָאיַאמ

 .!א ץִיַמ ןֹועְמ ַחֵרֹוא 1080

 .יַמ ׁשֶדֹהַה לֶׁש 01 2/2ש 66}. עװָאיַאמ

 689846) ץעסקסצפ} (27 סעקט --) 8. קעטװנָאיַאמ

 ףָנְנִה ,הָיְחֶא
 ,(אבצה ידיקפמ דחאנ רֹוּיַמ עמפןס1י (7. { = )8. רָאיַאמ

 ,תיֵּבְרַמ ,בר צמפ}סננ9צ (עז. } -) 8 סעטיורָאיַאמ

 טסמהפ 100 ש116 0? 106 ע/ע- ןציּבִר ירְמַא אָקָד יאמ

 .(ב בֵרָה תֶׁשֲא תֶרֶמֹואָׁש המ 1:8ט01 88

 םס 18 8 :םסשש- ןציבר ירמא אקד יאמ טונ םונוו רע --

 ,המואמ עדוי ונניא ססמומ פי

 ,ביִבָאְה יֵמיִּב לּויִמ 118 ץ10-216 (עז. ס -).עקוואויַאמ
 60 10611010296) ?/80?סת, 808ע6 0, 4 ןַײז םייאְמ

 ,דָחְּפַה ,םָיַא
 ,ןפו םייֵאְמ = ןַײז םיִאְמ
 ,ׁשֶע ,םָס חס? (4/. --) 8 ליִאמ
 דֹוה .רָדָה ,דֹוה זמפ}ס8ל} ({/ |-) 4  טעטסעיַאמ

 | ,תּובְלַמ
 ןס8ס-נמ}ס8ֹלָצ} םומ- 5, גנוגודיולַאב-טעטסעיאמ

 ּךֶֶּמַּב הָריִנְּב ,תּובְלַמ דֹוה ןֹויְזִּב ?:0480ת
 ,דֹוה אֵלֶמ :תּובְלַמ רֹוה לָׁש תג8168116 66}. שיטעטסעיַאמ

 - .הָלֲעַג .בָּנׂשִג ,רֶּדְהִ
 דחמ89 6008 6 םנטס ט8 עזע- ןִל עמְשַמ אק יאֵמ

 .=.10 7 ' 
 ךאז סוני 116 10118016-ל0סעאסע ?קו- םֶנַהילעַּב-ריאֵמ

 .--(8 1000 0} 106 8660000 060/ש2))

 םת 8ןזמ8-טסצ (/. ס -) 9. עקשופ-סנַה-לעַּב-ריאַמ

 יִּבַר תַּפִה 109 486 ץססע 09 486 1017 6

 | ,םָּנַה לַעַּב ריִאֵמ
 -רטמתס 18 686 01116:60067 ע/ש- אֹנְׂש יאֵמ
 זמסץ61מ620 180010 ת, 8שנמש (2/ |--) 5 ךַאמ

 (גרּונְרִנ ,הָעּונְּת
 8 1001100 טנֹפמ 406 2800 טנַאה ןטומ ךַאמ ַא --

 ,ריב העונת
 עס רס9806 8'006 2800 טנַאה ןמומ ןָאט ךַאמ ַא --

 ,ודי תא ףינה ,ודי תא עינה
 90 06- םעפע ףױא טנַאה ןטומ ןָאט ךַאמ ַא (/40,) --

 ,"מ שאיתה טמפני
 00 טט86 8 11801661011161 לכומ ַא טומ ךַאמ ַא ןבעג --

 ,תחפטמ ףינה
 :תחא העונתב דש19מ 006 100010ת ךַאמ ןווא מומ --

 .ןיע ףרהכ ,דחא עגרב גת 2 תגסזמסת? 10898מ/)ש
 .בָחֶמ .בֹוזַא תנס88 {. ךָאמ
 80ע0 04 1008000 01 תמ 1ת16/10/ 4. עקרָאכַאמ

 יֵעּורְּג קַּבִמ ןיִמ ףט8116ש

 ,תוקָוְחַמ = סעקָאזכַאמ

 טָאטשנָא גיסַאפש (ב ."ףעחהעלזיוה םעד ןיא ןקיד ייב (א

 ויא ך ַאמ (ג .(גָאז םימכח יד סָאו) ןנבר ירמא אקד יאמ

 ,(11800 שיליופ ,אסצ9 שיסוח) שיווַאלס

 !ןכַאמ -- 988 ---

 יִץָמֹא וע .קָוח .ַחֹּכ זמועמס ?0ע06, עססטסע 8. טכַאמ

 יהָלְׁשְמֶמ םיסיטסעמזמסתס

 יךיִרָבְדִכ יִהְו ,בֹומ 0018 26 19 8ס 406. עסַײטבַאמ

 ,(א הָצִפֲח ׁשפָנְּב רט198 ןק1ס88טניס

 .בֶחֶמ הָּמְכִמ תנספּפ} 00. גוכָאמ

 90 1006 שח1ומ 1006 309- ש 6. ןַײז תֹופיִרְט-ליִכאַמ
 .הָּפֵרְט ליִכָשַה 01066ת טצ {8ש

 טט10866 ששגס (ע?. סע -) 4. קינתופיִרְש-ליכאַמ
 ,רּוסָא רֶׂשְּב רֵכֹומ הָּבִמ 80118 101:1446

 ,ןֹונְנַמ ,יָנְבֹומ זמססמּפמופזמ (2/ ס -) 8. עיצַאנוכַאמ

 תמצפמֹומש םט86 0 /0(  ס -) 5. עניכַאמ ,עינוכַאמ

 ,דֹאְמ לֹודְנ רֶבֶד סמסציצמסט8

 661101018 ; - 6818016, 1006 (/. םיִלָכאֵמ) 5 לכאַמ

 ,גֹונֲעַּת ט1ס88נ:6 ( /40.) :םיִעָנ לֶכֹא 06

 ,תֶלָבֹור גטס1:86088 (7. ס --) 8 עקרַאילכַאמ

 0084, !לַכֹור םטס8800/ (21 סע --) 8. רַאילכַאמ

 ,לֵבֹונ ,יאָּמַר 06

 .רֵּמַחְמ 2121101066 חק. דעמכַאמ

 יִדּמַהְמ עז 8תסמזמס68 66  שינַאדעמכַאמ

 יִדַמַחְמ זמוגסנמומס088 (2/. --) 5. רענַאדעמכַאמ

 | דַמַחְמ תַרֹותְּב קיִזֲחַמ
 40 ס01מ7080, :הֹׂשֲע 00 זמפס, 40 6. "ןכַאמ

 ;םֹרָּג הֵׂשֲעַה 00 זמהאס) 0886 :בֹהָּב ,רֵּבַח טט,6

 00 1246, םפומ, ס8מ :ַחֵרְכַה טס 1081:0, 6

 ַחיֶוְרַה טס 10286 םצ םס100181968 :רֵּבַּתְׂשִה ,ַהיִנְרַה

 10 06 :רֹמָא 10 ףּהָצ ש, || !תֹויְרָרְצ תֹוסְנְכַהמ

 10 סס ט. ז. ךיז -|| :(הלש אֵׂטְּב ץעסמסטמ6

 הרק 60 םפקקסמ; 06סט ;תֹוׂשֲעַה הֵׂשֲעֲה 6

 ּולָאְּב םיִנָּפ דָמֲעַה 90 ןנ:ס966, 4 ;הָרּקַה

 ,חװצ 00 806 טק 8 1006 סניש לרשענ ַא ןכַאמ --

 ,הלודג הקעצ קעצ

 ,דנב השע 00 109066 8 םפעזחסמל לנב ַא ןכַאמ --

 60 ס01מק086 0/' טס1106 8 ט014 רוביח ַא ןכַאמ --

 .רפס רבח ,רובח בתכ

 00 10880 8 ץסעפסמ 686 ןסע ןצעמוא ןכַאמ --

 ,לכאל שיא חרכה ;שיא ליכאה
 שובר השע 00 1086 8 1סנטט06 ןנעמרַאֿפ ַא ןכַאמ --

 ,לודג
 רבתשה 90 108:1:6 8 1112: ןבעל ַא ןכַאמ (4:6.) --

 ,ותיחמ יד
 40 זמגאס ס' ספמ 960 ךָאװ ַא רעלָאד ןעצ ןכַאמ --

 םירלוד הרשע רכתשה וא חיורה 60118:8 8 טטס6/

 90 18886 164 8/8|6001 2 0064 'צ ;טובשב

 תומנכהמ עובשב םירלוד הרשע חיורה סט 8

 ,תוידדצ

 יתית-אכי המ ןבירשעג ךילטנייוועג טרעוו טרָאװ סָאד (א

 יד םימ גנוטיידַאב ןיא תוכייש עטסדנימ יד טינ טָאה םע רעבָא

 עסייטכַאמ זַא ,סוא טעז רימ .,רעטרעוו עשיאעמַארַא ייווצ

 ,ןרעג :טניימ סָאװ ,(100) 1060216 08 שטייד ןוֿפ זיא



 .ןֿכַאמ

 10 1210 8 ?טזגט16 (רעדורעג ַא) םערַאיל ַא ןכַאמ --

 .ןואש םקה

 00 10281:6 זמטסמ םעפע ןוֿפ (שוריפ ַאנ ןזעוו ַא ןכַאמ -

 ,רבד הזיא ךרע לדגה 800 8004 801069מ08

 90 1001 0/' 8117 שנ9מ ןצעמוא טימ תוקזחמ ןכַאמ --

 ,שיא םע עשעתשה 24 םס180תג

 {0 10816 18068} 90 868010ט- סעיַאװַאה ןכַאמ --
 ,תועונת השע ,וינפ תא םקע 0

 00 168006 0/' וגתועס ןצעמוא טומ תחאדדי ןכַאמ --

 .שיא םע רבהתה ,שיא םע דחאתה יט10מ8 28 ק6:80ת

 00 6808מס, (חרביו) הטילפ ןכַאמ --

 ,טמשה ,חרכ 80 46

 םשס 07 ?ע8ט6} 8 81/0860 געװ ןטַײװ ַא ןבַאמ --

 .הקוחר ךרד ךלח 6

 ,הברה הול 90 60011800 46208 תובוח ןכַאמ --

 .ןובאת ררוע 90 106 8ץמס60106 טוטעפַא ןכַאמ --

 ;ןיאל ךפה 40 864 89 תהטפימע טשינרָאג וצ ןכַאמ --

 ,ךרע ןטקה 00  ל 6

 .ךרע ןטקה 90 06110016 טלעגנוולק וצ ןכַאמ --
 ןגסיא 40 צסט 6407, !סיש ?רוא טכַאמ סָאװ --
 ?ףמולש המ 266 ץסט?
 ותוא חרכה 90 2906 תםוזמ 20 ןווג לָאז רע ןכַאמ --
 ,תבלל

 ?0ס 182246 88 11, 90 טלָאװ רע וװ יװַא ןכַאמ --

 .ולָאב םינפ דמעה 148166 88 9008

 6 18 0888160 10 16681ת ךו רעטנוא טכַאמ רע -

 ,האוצה תא רוצעֿל לוכי ונניא .ןג18 8

 90 פשסגנ טִצ סטז- ןרַא ןטַאט ןוא ןכַאמ (0000,) --
 םש תא וללקב שיא ףרח 8140 8 תגאת'8 1402
 ,ויבא

 ,הילא רמוא אוה םס 8878 00 םסע רוא וצ טכַאמ רע --

 עהפמג 6010100208 קוטפ םעד ףױא טכַאמ יישר -

 ,הוח ארקמה תא שרפמ יישר טקסמ 9018 טסע8

 גטסיש 18 8ם18 1006 ץנעס- ?םרָאװ םָאד טכַאמ יו -
 ?יוה הלמה תא םיאמבמ ךיא 0607

 םינפ רמעה 90 0080106 80 גורנעעו טינ ךוז ןכַאמ -
 ,ודאור וניאכ

 דמעה 40 88004 180018006 עדידאלב ךוז ןבַאמ --

 .ערוי וניאכ םינּפ

 ,הרקיש רשפא 19 זמפצ מםקעסמ ןכַאמ ךוז ןעק םע --

90 1021:66 01 
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 'םת סץמסנ9טתנז} רשוכה-תעש ַא יכַאמ ךוז טעװ םע --
 .רשמה תעש ןמדות ישו1) ץעס8046 1
 1{ ס08מ209 86 0026 גנורג יװַא םִינ ךוז טכַאמ םע -
 ,רבדה השעי לקנב אֹל 80 6881/ש

 1ת01060- ּוהָכאָלְמ ,הָיְשֲע תגםאותק, שסעא 8. ?ןכַאמ
 ,תיִדָדְצ הָמָנְכַה 818, עסט 8
 60 ץבְנ 101 10810ת4) ןכַאמ ןרַאֿפ ןלָאצַאב --
 ,חמאלמה רעב םלש 90 קפצ 109 980 שסזע
 ז0 8019 100 ןכַאמ ןצוחַא ךָאװ ַא רעלָאר ןעצ ןגורק --

 סעניזדָאלָאמ -- 986 ---

 םירלוד הרשע לבק {4011218 8 0066 208106 ?ןקפ
 ,תונתמ דבלמ עובשב

 ;ףֵפֹונ ,ףיִנָד 40 0ע800188, יאםטס שש 0 'ןכַאמ
 40 0086 (010659) !עַיַנָה 60 {גסצס וַעְנֲעַנ 90 טטפ8
 ,(א (םימנכבנ ׁשֵקְׁשַה

 8'026 2118 טנַאה ןטומ ןכַאמ --
 ,ודי תא

 ףינה 10 רטסלס

 90 2089 180 רטוםעפ ןעלנלֿפ וד טומ ןכַאמ --
 ,םיפנכב שקשק
 עינה 90 זמסלס 406 ןומ8 ןפול יד טומ ןכַאמ --
 .ויתפש תא
 ובנוב טנענ 90 6080 486 481) קע ןטומ ןכַאמ -
 90 01880158 1486 860010 ררעווש ןטומ ןכַאמ --
 ,ברחה תא ףינה
 ןטַײװ וד טימ ןכַאמ (40) ד-

 ;םירוסיכ ךפהתה ץפות

 ,וחכ חיראשב דובע
 {ט 86 ות 986 2008} 01 הסיסנ רעד טומ ןכַאמ --
 .תומ ילבחכ ךפהתתה 12

 100106000819 ןםסע- פ ן'כעכַאמ .סטכעכַאמ

 ,תֹוּירְדִצ תֹוםְנְכַה תֹונְּתַמ סט( 98

 .ןָקְסֶע טסע'סו ;הָׂשֹוע ןמםאסז (ן/, ס -) 8. רעכַאמ
 םתנישש0 :רּומְרָס סעסאסע, 880ת4 ילֲהַנְמ 7
 .יאָּמר 8טט140161 :םּורָע ׁשיִא טגפמ

 יתיִגָנְסַע 4010810 טטסעגס1 (2/ ס-=) 9 עטרעכַאמ
 .הָמּורֲע דֶׁשא 9800 דטס1מ8

 ;לָעְפִמ הָיׂשֲע 60ו08,סע2 (2/ ןע-) 8 ַײרעכַאמ
 ,קֶסֵע טט814685, 1

 .עטרעבכבַאמ = עקרעכַאמ

 ,קד רֶעָש אֵלָמ 60שם3צ :בָחֶט אֵלֶמ זמספֿפ} 66/. עקכָאמ
 .םַעַּפ ?1תמס (206 =)) 8 'לַאמ

 לָאמ יוצ ;תחא םעֿפ 006 +גגמס} 0006  לָאמ ןוא --
 (ןגז66 411108 10/106 /!םיַמעְז ,םימעש יתש 6006
 : .םימעּפ שלש

 ;תחא תבב ,תחא םעמב 84 006 10106 לָאמ ַא טומ -
 ,םאחמפ 83066ת!צ

 {0 +011086 טו?

 40 (הטס/ ץס;ֶ} 06
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 םעפנ 0006 10/ 81)} לָאמ עלַא רַאֿפ לָאמ ןווא --
 ,הנורחאה
 טֶש +ט"מפ, 8100108101} לָאמ ַא רעבוא לָאמ ַא --
 ,ןינורסל

 .חָחּורֲא 10861 84 : לָאמ
 {ס 2806 תס 1006 לָאמ ןֿפױא ןבָאה טונ --

 ןלימא ףס2 שיאֹל היה אֹל 6טסמ 10/ 026 1062)
 ,תחא החוראל

 מג)+- /6814טטזמ, עס66ס8'1 01088/ 8: דָאלָאמ
 .(כ םיִרֹועְׂש תַפָג

 .עוווזָאלָאמ = סענױדָאלָאמ

 ,(10201126 שיליוֿפ ,424478 שיסור) שיװַאלפ זיא *ןכַאמ (א
 ,80207 שיסורגיילק (ג



 ץעידָא ,ָאמ

 ,ליַח ןֶּב טעפזס 1611סש (עז סע =) 5. ץעידָאלָאמ

 בלח תישאר) ןֹוׁשאָר בֶלָח 601086עט08 . עװוזָאלָאמ

 .(תודלויה

 טפעמ-םססע ?סע ?םנפ- (ן?. ס -) . עינרַאטָאלָאמ

 .ׁשּוּדְל ןְרג םתותי 60?מ

 ,ׁשּוד 90 +טע28מ (60) ט. 6. ןעציָאלָאמ
 תֹוצְּבַה תַחַּדַק עמ918118 . עירָאלַאמ

 ,הָּגִּב ןיִמ סע80-10486 (2 ס -) +. עקשעװעדלַאמ
 ,הער תַחַּדַק זמפ110:8ת5 1סטסע (2/. ס -=) . עננילַאמ

 .(תירצוג) הֶּלִפְּת עעפץסע (20 ס-) 5 עװטַילָאמ

 .יִבְרֲעַּמַה הָנְס יֵרָנְרִג לֶׁש 04 ע88טמסעשצ 06/. עװָאנולַאמ
 הָנְס יִרָּנְרִג הֵקְׁשִמ ע88/ססעעװ טסוםס עקוָאנילַאמ

 .יָבָרֲעַּמַה
 הָנְה 1פ8עטסעצש - טט8ג (4/. סע -) . קינולַאמ

 .יִבָרֲעַּמַה
 ייָבָרֲעַּמַה הָנְמ רַּנְרִנ עפ8מטסעעש (עז. ס =) 8 ענולַאמ

 ,ענולַאמ ןוֿפ טרָאװ רענעלקױַאֿפ ,עקנולַאמ

 {0 1846 טק 68- עקנולַאמ ַא יו ןפַאכֿפױא (46.) --

 ,הקושתב לבק נז

 ,רּויִצ  הָעיִבְצ ט8111מ0 5. עינַאװעילַאמ
 ,רַיִצ :ַעֹבָצ 60 םפ1ג9 ש. 6. ןעועילַאט
 .לֵלַּפְתִה 0 ץפצ ש. זי ְךיז ןעילָאמ

 ק81296/ (2/ סערַאיל - ,סרעיל =) 5. רעילוַאמ
 ,רָיַצ :ַעֵבֹוצ

 00 1סץץס8029 :רֵיַצ :ַעֹבְצ 60 ת8נם6 0 6 !ןלָאמ

 ,רָאָּת
 םברפ 90 ןקפ1ת9 סמס'8 1806 םינפ םעד ךוו ןלָאמ --

 ,וינפ תא
 ,ןכתי .רשפא 14 18 ןץ0881016 טלָאמעג ווא םע --

 ןֹחִמ 0 םיע1ם0 ש. 64 :ןלָאמ

 .הָניִחְמִל הָאּובְּת 186 8. ץכעלָאמ

 ןֵהֹּכ הַּלְמ תמטווהמ, 'תטנ;גפג קק{1086 א. ַאנלָאמ

 .יִּכְרּוט
 בשי 40 816 14011021088 ַאנלָאמ ַא וװ ןצוז (46) --
 ,העונת ילב

 ּךֶרֶעֶה לַק 04 110616 60286006006 000 טלַאמ

 489 גס 88צ8 18 03 111116 עגָאו רע סָאװ עלַאמ -

 ,וירבדל ךרע לכ ןיא 0028606
 ,אוהש רבד לכ םס 148096/ וט8/ סָאװ עלַאמ --

 חס 1:םסיא8 יטג80 זמהצ ןֿפערט ןעק סָאװ עלַאמ -

 ,הרקיש המ עדוי ימ םּבממקסמ

 רתויה קלח) יָרָרְּפ ףּונ תמס160316 (2/ | -) 9 לוקעלָאמ

 .(דוע קלהתמ וניאש ןטק

 ,רֶיַצ טפנמ9סז (20 ס--) 9 רעלַאמ
 ,רּויָצַה תכאָלְמ עפנמסותק 5  ַײרעלַאמ
 .ףק עגסמו:סץ, 806 (2/ ס--) + עפלַאמ

 ,םיִנֹועְרִז תַרְׁשִמ 1814 8. ץ'לַאמ

 ;הָחּורֲא 1068| (ע? |-) 8. טַײצלָאמ

 .הָּהֶׁשִמ
 .םיִנֹועְרִז הֵרְׁשַה 00 1814 יש. 64. ןצלַאמ

 סט

 עינוכרַאנָאמ -- 987 --,

 'יָלּתְּב ץסטמפ 1869, 1088 (2/ |-) 5 לעומַאמ

 .הָביִר .הָריֵעְצ .הָמְלֵע
 . = סס11סטס/ (ז םיִניִמאֵמ) ןימאַמ

 טסו1סצסע8 רטמס עס 5. 2? םיניִמאַמייִנְּב-םיִניִמאַמ

 180 םסמ8 01 טס11סשס18 .(0:2/0200/6 0 1226 ,76109

(1866416} = . 

 .אָּמִא ,םִא 1ם61װסז (2? ס -) 5 עמַאמ

 .םֵנְמַנְמ 80101ס1128 1ו8/ומפ 46/. עווילטעמָאמ

 היהש ירצונ ןב דוחיכו דֶָבָׁש 81806 (17. | -) 8 קולעמַאמ

 .(םתנומאב לדגתנו םידמחמהל -בעל

 8010 01 ףופמ 0? 16 110טע 04 8 עגילעמַאמ

 .הָרּוּד חַמָּקִמ ליִׁשְבַּת ןיִמ ננ6

 ,וּמִע ןֹוׁשְל 10011161-90ת916 . ןושל-עמַאמ

 10 081| ססתזומט8ווְ/ 'גמהתתומפ!" ש. 8 ןעמַאמ

 י!אָּמִאֹי קַסְּפַה יִּלְב אֹרָק
 שמע 40 ץסוג ס0011מט8117 !ּומסעמַאמ סםָאװ --

 ילב *!אמָאי ארוק התֶא עודמ 04//| "זופתמזמפ

 ! קספד

 יענָר תםסזמפמפ (27. |-) 8 טנעמאמ

 זגםס- 6606.||:עַנֶר לֵׁש עמסנמסמפהניש 66/ לַאטנעמָאמ

 .עֶגֵרְּב זמסחספנו!צ

 יאָּמִא זמּפנגזמפפ 0681 100106/ 4 רינעמאמ

 ,זא הָנְמְבִל ןֶפֶנ רֶמָצ גְרָא 00/408-ןתנמפ + שעמַאמ

 .םַא = עקמַאמ

 | .ןעמַאמ = ןעקמַאמ

 8141016 (60 8 תסשפקסץש) (11. םיֹרְמאֵמ) 4 רֹמאֵמ

(.676 ,00::0024706} == . 

 . = ק8160020818 . רגסּומֲה-רַמאֵמ

 .רָבָּג ,ׁשיִא זמּפמ (ק// רענעמ) 8 יןַאמ

 .הָׁשֶא לעַּב זט808ת6 (2/. ןענַאמ ,רענעמ) ?ןַאמ

 והָּנַטְק הֶכיִתֲח 110616 ם19 (10.) ּונְרִּפ עסמץעצ + ןָאמ

 .טּועָּפ רֶבֶּד 80עמ60מ1מ0 טסניש 81מ41)

 .ׁשָדֹח זתסת?מ (?7. | =) + טַאנָאמ

 .יִׁשְרָח תגסמפגוש 40/. ךילטַאנָאמ
 יתסו 1060868, תמ6ת80180100 עכילטַא;ָאמ יד --

 .יִשְדָח ןֹוּתִע םנסמזמוצ (2?. } -) 8 טֿפַירשטַאנָאמ

 ,םיניְנַה טס1סמ81מ88) 0841018 5. סעקטַאנַאמ

 ,(ב םיִלטְלַטְמ

 .(ירצונ) ריִזָנ מסתם (2/. | -) . דַאנָאמ

 .דיִחָי תַחיִׂש תמסמס1ספיט6 (עז. ן=) גָאלָאנָאמ

 זחסם889סשיש, ס0ם9689 (2/ |-) . רישסַאנַאמ

 ,(םירצונל םיריזנ תיב) הָד מ

 .תֶדָחּויְמ תּוכְז םנטסםסעסוצ (2/ |-) לָאפָאנָאמ

 ידָלָמ ילָׁשֹומ תגסמפנסמ (2? |-) ךרַאנָאמ

 ,תָלָׁשֹומ 1ג022101688 (24 ס-) עינוכרַאנָאמ

 ,הָּכְּלַמ

 ןוא רעלעטשנֿפירב ,םרָאדנָאיל ןיא ךיז טניֿפעג טרָאװ סָאד א

 שיװטיל ןוֿפ רשפא ;"רעדיילק עשידיא יד, ןיא ןקיד יב

 ,01402181 שיליופ (ב ,קַאלשרעטנוא ,28ע35



 שטסוכרַאנָאמ

 יֵרֲחַא הָמֹונ ׁשיִא צמסמפניסמופ9 (ק/. | --) + טסיכרַאנָאמ

 ּךָקָמ
 .הָכָלְמַמ .הָלָׁשְמֶמ טמסוועסמצ (ןעז. ס -) פ. עיכרַאנָאמ
 .ְךֶלֶמ לָׁש ,ּלָׁשֹומ לֶׁש צמסחפצסמ1ס8) 60). שיכרַאנָאמ
 ,לֹודָג ןֹודָא 1016 (2} ס -}) 5. עכרַאנָאמ

 0 ווטס ות ק16מ6} 220 עכרַאנָאמ ַא וװ ןכעל --
 ,בוט בר לע גנעתה !טצטניק

 .(תירצונו הָריִזְנ םטמ (2/. ס -) 8  עקׂשַאנָאמ
 .רֹוםֲחַמ ,רֶמֹח טטפז, 1808 (2/. ןע -) 4. !לגנַאמ
 לש) ְךיִרֲעַמ .ׁשֵּבְכַמ 8182816 (2/ ןע -) 8 :לגנַאמ

 ,(םיסבוכ
 ,רֹמָח 90 טט8ת?) 1804 ש. 24 !ןעלגנַאמ

 ,(םינבלנ ׁשֵּבְכַה 00 1022816 שש. 4 ?ןעלגנַאמ

 ,תיִניִמְׁש לֶבָנ 2ג886401106 (202 9-) ענולָאדנַאמ
 .יִניִמ רַׂש זגפמ68זומ (20 סע - .ןע -) =. ןירַאדנַאמ

 סס יחמס 88ץֿפ/ סתס יטגס (27 פ -) =. רֹמָאְד-ןאַמ
 ,(א הָחְמּומ 860181180 ; = סט8

 8016 01 01688 101 טטסנמסמ (0. ךע -) 5 לרָידנַאמ

 ,םיִשָנָל דֶגֶב ןיִמ
 "יחוס תגסמ?1סחפ 198 םפצגס," /ע- היַמָׂש רַכְד ןאַמ

 תאֹז תֹוּלֲעַהְל ןיֵא 6018 18 םס9 90 06 980ט8ג0

 ,תַעַּדַה לַע
 ןע =) 4. לדנַאמ

 ו ,ראָּוַצַה
 .ןִפ תַנְע עסעקצ-0846 (ע/. ךע --) 6. לדנָאמ
 ,םיִדָקְׁש ןֶמֶׁש 8114020-011 8 ליוא-לדנַאמ
 ץֵע 8100040-9166 (2/. רעמַוב -) םיוב|-לדנַאמ

 ,רֵקָּׁשַה
 .םיִדָקְׁש תיִרֹּב 8100080-8080 9. ףיוז-לדנַאמ

 211006-ע2111:, 6נג0181004 0? 21- ךלימ-לדנַאמ
 ,םיִדְקֶׁש בֶלֲח םנסס8

 ,םיִדָקְׁש םיִסֲע םץעטמ 01 81100208 4. םָאריס-לדנַאמ
 ,םיִדָקְׁש תַנֲע 81ע40116-0816 (21 ס -) =. ןכוק-לדנַאמ
 2110084, 120/0061 01 (2/. רע -) 2 ןרעכ-לדנַאמ

 ,דקָׁש ןַצְרַח ,דֶקָׁש 94 8164
 ,לדנָאמ = עלעדנָאמ
 ס1סטמ, טט1100מ (2?. סע --) 8. שירדנָאמ ,שיורדנַאמ

 ,(ב ןֹויְקּומ ,ץֵל תגסעיע-82601סױ6

 זו80-ג0086} 206180ג (2/ רעוַײה -) 4. זױה|נַאמ

 | (גםיענׁשמ תיֵּב
 ןֹורָּכַו תֶבֶצַמ נסמטזמסתל (ע? |--) +. טנעמונָאמ
 לש) הָׁשיִרְד ,הָעיִבְּת 6טמגמומפ (2/ ןע -) = גנונָאמ

 ,(בוח
 ,דָי בֶחֶּכ תגּפמטפסעוקפ (27. |-) 4 טפירקסונַאמ
 תיֵּב תָכאָלְמ גפת:ג186שטניס (ע?. | =) 5. רוטקַאֿפוגַאמ

 ,תֶָׁשֹרֲח

 דֹקָׁש 400811 :!דַקֶׁש 81:0026 (2/

 סיוא טעז 43 .ןצישֿפיל ייב ננוטיידַאב רעטייווצ רעד ןיא (א

 ; יעקירב רענוװָאקי ןיא ןקיד ייב (ג ,גולק ווחמ8זע שיליופ ןוֿפ
 ,תעגושמ ,108/8 שטייד ןוֿפ רשפא -נַאמ

 ץ'נָאמ --- 4988 --

 יִנֵׁש םֹוי אזסתס8צ 8. גוטנָאמ
 יִנֵש םֹוי לָׁש 01 וזסתספצ 60) גירניטנָאמ
 םיִשָנל ליִעְמ נמת11118 (2. | -) . לוטנַאמ
 .ןְטָק ליִעְמ ומ8מו109 (2/. ס -) 8 עקליטנַאמ
 .יִשָמ לָׁש גְרָא ןיִמ 8140 04 0811008 9 עניטנַאמ
 .ִׁשָמ גָרָא לָׁש 01 688008 80). ןעניטנַאט
 ,תֶרָּדַא ,ליִעְמ םג80916) 010884 (2/ ןע-) 9 טטנַאמ
 -נַאמםיוא = והֵּתַּפ .ְךׁשֶמ 60 {טע6 4 6. ןעטנָאמ

 .ןעלצ

 .וּתַּפ ןטזומק , שינעטנָאמ
 טסעש 11901600 ?ומָצי 1012306 40/ ק(ננישטנָאמ

 .טּועָּפ .ןְטְנַּפק
 ,קונשטומ = רעשטנָאמ
 ,טַאנָאמ = טסַײנָאמ

 .ןֹוענִׁש זמתמות (2/ 8 -) 8 עינַאמ
 ליִנְרַת ןֹורֶמ עגפמסטטעס (22 9-) 8 ערוועינַאמ

 .ליַחַה
 8תווס/ זעוסא (20 ם =) . ענרָאֿפינַאמ עגרַאֿפונַאמ

 .הָמָרָע תַלּוּבְחַּת
 ., ןושל-עגרַאֿפינַאמ

 .םיִאָּמַר
 ןוׁשְש 104408 ת06

 "תנַת .הָעְרֹומ 1080110800 (20 {=) 5 טסעֿפינַאמ
 ,הָיּולְּג תַעַּד

 .הָעּונְּת .גֶהֶנֶמ צמּפממסע (2/ |-) 5 רינַאמ
 ,שוינעמ == שִינַאמ

 .הָוְחִל רַב הָסְכֶמ 66ע0180006 (2/. ם-) 3 עקשינַאמ
 ,םיִמָעְּמִל פסזמסלונמס8 6600. לָאמכנַאמ
 .הָזיַא .דָחֶא 8סס קזיסז. 4066/- עכ = ירעכנַאמ
 60 ט101890, 8188020ע, ע8טוממ/ ש 6 ןַײז סנַאְמ

 ,(השאו םֹנָא 60141019 1806 סת
 תמ816 קסנפסמ (24. טַײלסנַאמ ,{ - ,-) 5 ליבסנַאמ

 .רֶכָו .רָמָג
 ,רָבָּג לֶׁש זמ81ס, 01 8 1816 0180 60/}. שליבסנַאמ

 .רָכָ לׁש
 םיב יִתָפּוקְּת תּוו םנסמפססמ (ע/ {ע-) + ןוסנָאמ

 ,ֹודֹוה
 .ךעלפַײרג-ענַאמ = ענַאמ
 זמפממ-סעיסטק, 86/מ01/מ8 . ק/ ךעלפַײרנ-ענַאמ

 ,(קר טירג ןימו ןֶּמַה םיִרָג

 םוקמו םיִר 110128 -םעסטמ0 (ןע ן-) + ׂש'ענָאמ
 ,(הבכָרל

 ַעֵּבְמַמ .הָטיִנֹמ ססומ (2/ ס -) + עטענָאמ
 | .עלענעמ = עלענַאמ

 גְרֶּפ תַּנע םסממצ-0846 (// ךעל -) + עלוענָאמ
 ָּנַטְק הֶכיִתֲת 110616 214 ;(לדנָאמ ==

 ,(בוחו ׁשרָּד .ַעֹבָּת 00 6טם, 46102826 ש. 6. ןענָאמ
 ,ןִמַה םיִרָּנִמ הָטְיַּד םנּפממַפ ניטס} 5. עשַאק"ענַאמ
 יַעְבּת טממסע (2/ ס- !-) 5 רענָאמ
 ,הָּנַמְק הָכיִתֲח 110616 016 4. ץ'נָאמ



 ןעלצנַאמ

 איצֹוה 90 0019 םסצ סטמתומק ש. 4 ןעלצנַאמ

 ,(א הָמְרֲעְב
 ךעמתנש לפַנְו לֶדְנַפ 24000-041// 2016 8 בלַאקנָאמ

 ,(ב (ומא ןטבב

 ,תֹונְּבְצַע ,הָרֹוחְׁש הֶרֶמ םצמססמסת0718 עילָאקנַאמ

 םצעססמסמ01080 (28 סע-) קונעילָאקנַאמ
 ,קונמושּוח = ןָּבְצַע ,הָרֹוחְׁש הֶרָמ לעב

 לוָרֵּׁשַה הַצְק סט6 (2/ |-) 5. טעשנַאמ ,טעקנַאמ

 יַעֹורְז דיִמָצ ;(תנתכבנ

 009000-061ש09} ט0100066י5  טעמַאס-ןטסעשנַאמ

 אנ ןֶפֶנ .רָמָצ לֶׁש הָּפיִטְק
 ,בַאטשסַאמ == !הָּדִמ זמסתטטעס (2/. | -) 8, סָאמ

 ,תינוניב חדמב 210646018461ש םָאמ ןוא --

 1זמזמס00186619, 90 6240088 םָאמ רעד רעבוא --

 ,הדמה לע רתוי
 ,ןפַאכרע בוא ,ז ,םָאמ וד ןפַאכרעבוא --

 ,םיִרָבֲאָה ְּךּועְמ יִדְי לַע יוּפר 21888806 9, שזַאטַאמ

 1028888189, תמהפפסט (2/ |--) 8. טסישוַאסַאמ

 .םיִרָבָאָה ְּךּועְמ יִדָי לַע אָפֹור
 לַע הָאְפֹור 10885ס6 (2. ס-) 8 עקטסושזַאסַאמ

 .םיִרָבֲאָה ְךּועְמ יִדָי
 עַבָצ םטנפ) ס010/ (0/ 6009 (עז |=) 5. טסַאמ

 ,(םימלקב)

 .(ינחיר ףרש ןימ) הָּבְמְסַמ 1088016 5. עקוטסַאמ

 ,הָבאָלְמ תיֵּב דטסעצפמסמ (. ס--) 8 עיִאקסרעטסַאמ
 1088819/60, 80116 00/. ענֿפיטַאמ ןפופַאמ ווװוָיטַאמ

 קָצִמ ,בֶע
 ,ד רֹומָמ == קִינרוטַאמ
 .בָלֶה יִמ .טו666ע-10114 6. עקנַאילסַאמ

 .הֶאְמָח לָׁש 03 ןטוג906ש 46/ ענעקשטולסַאמ
 ,תִיַו ס1106 (2/. ס -) 5. ענילסַאמ

 ,עקנַאילסַאמ = עקנולסַאמ
 בֶׁש טט06סע-ט0661 8סט6-11406 8 עצננעילסַאמ

 ,(םירצונל) הָאְמֶח יִלָכֲאַמ

  ל סמטזמ (ע? פ --) + עצינסַאמ
 ה ,םָׁשָנ תמתמפ (2/ פ -) 8 'עסַאמ
 ומי " לַהָק זה88 (2/. | -) 5. !עסַאמ
 יַּכַק ,ףסֶא סס 0011600 ש. 6. ןַײז ףסֵאְָמ'

 60 60011609 תמטסמ זמסתסצ 0. 6. ןַײז ןומָמ-ףֹסַאְמ

 ,בָר ןֹומָמ ףֹפֶא
 ,הָחְׁשִמ ס1תלמסם9)/ 88176 (2/ |=-) פ. !ץ'סַאמ

 ,הָאְמָה = ָכ

 ,תָׁשֹּבְהַּת
 עַבָצ 00101, 8ט16 (02 0009 (21 |=) פ. ?ץ'סַאמ

 ,(םיפלקב)

 ײב {ב  .ןרַאנסױא 2:882882206 שיסווסיוו ןופ (א

 ,240064810 שטייד ;"לעגנוי עשידיסח סָאד! ןיא ןיקצעניל

 טרעוו סָאװ ,טעמַאס ןימ ַא ;רעלעטשנֿפירב סרָאדנַאיל ןיא (ג

 ןיא ןקיד יב (ד .דנאלננע ורעטפעשטנַאמ ןיא טכַאמענ
 ."קינַאלסָאפז

 ןגרָאמ --- 289 --

 תחשמ 106100118| 0189:0686 ץסַאמ ערַאש -

 ,יח ףסכ
 10088/84 801010 (2/. סעיל - -) 8 לַאקסָאמ

 ,יָמּור לי
 יוֹוקְסִמ גאזטפססט18מ) 1008818ג 46 שירעטַיװקסָאמ

 ,יִמּור
 ש. ?. ך -|| :רֵּפֲאָּב םֵלָה 80 102884 שש. 6. ןרוקסַאמ
 .ׂשָּפַחְתִה : רָפֲאָּב ויָנָּפ םֵלָה טס תנפפ+ 7

 חַוְרֵמ ם188061866 (4/. רעלעב -) 4 לַאבונקסַאמ

 ,םיִרָפָא
 .הָוְסַמ ,רָפָא זממצ (2/ ס -) 5. !עקסַאמ

 יקָצִמ זמ828810ס ?בע 90101 00/ :עקסַאמ

 ,לַאבנקמַאמ = (עז. | -) 5 רַארעקסַאמ
 ,הֶּדִּמַה תַּמַא 80880890 (24 |ן-) 8 בַאטשסַאמ

 ,הּדִּמַה הֵנָק
 1001 (ן) :בֶלָּכ ןיִמ עט8-608 (/ |-) 5. סּפָאמ

 ,הָמֹוׁש
 .הֹּפַמ = עפַאמ
 ,שמַאמ = ןץיַאמ

 . יקְּדְחְמ 9886ת66 :קֶוָח 8פסמפ 40/. ענצָאמ

 90 1889סת :קָוִה 90 80:008למ64 שש 6  ןעװעצָאמ

 יקַּדַה
 .ןפַאמ = ןעצַאמ

 208016 109 ץסטמףֹומש (1/ ס-) . ענוהָאקַאמ

 ,(םירבד ראשו גָרָּפ ֹוּב ׁשֹּתְכִל יִלָע טסקעצ
 יגְרָּפ שאר עסקעצ-8686 (עז. 8 -) 5. עקװָאקַאמ

 יקַצְב יֵליֵתְּפ זמפסםשסתו ({/ ס-) 5. ענָארַאקַאמ

 ,םיִרֵּקְׁש חַמָּקִמ הָקּותְמ הֶּנַמְק הָנֲע מפספנססת
 4תיתכ ןמש יגיס) תָּסֶנ 011-08116 ךוקַאמ
 תֹונֹויְִג טל 8. רוטַאלוקַאמ

 ,(סופד תיבב)
 ,.רעלקעמ = (ץז. סערַאיל =) 8 ךעילוקַאמ |
 הָּדֶּמַה .הָעיִלֲעָה הָּלֲעַמ זנאצוומטוגמ 8 םּומיסקַאמ|ַע

 ,הָלֹורְּג רֵתֹויַה
 טשמס 0? 08:0804 ץס9 (2/ פ-) 8. רעטעקַאמ

 ,םֶרָה ריִמ ןיִמ
 ,(גד ןימ) הָיְפּוּכ 1מ8016161 (ע7 | -) .לערעקַאמ

 הָרֲעַה טסױט1 סע 1ֹוממֹומֲמ (2/ ס--) 4 עטערקַאמ

 יּהַּב ַחיִדְהֶל
 ,הְרָיָלְג 100-0ע69ז4 5. ענעשזָארָאמ
 ,רֵרְּטַה סס ?עסט016, 200מ0/ ש. 6 ןעשטָארַאמ

 .רָסּומ תנסעפ18} 1מסעפ}ופש 8. לַארָאמ

 ' טסטסםוממ 1מסצ1םם; :יִרְטּומ זנגס181 06//. שולַארָאמ

 ,בָצָע רֵרֹועְמ .בֵל דַע שֵגֹונ ס18/מ0!טס, 4
 ןוגנ 8 1181801076 9טת6 ןוגינ רעשילַארָאמ ַא -

 ובצע ררועמ
 .בֶהָז ַֹוּפַּת ס18886 ({.| -) 8. ן'נַארַאמ

 ,הָדָׂש דֶמֶצ 8616 (2/. סע --) +. גרָאמ
 .רֶחֶמ 10-עמסנייסיש 60 || } רֶקֹּב גסניתנמפי 8. ןגרָאמ

 !אבט ארפצ 9006 100/19/ !ןגרָאמ מוג --

 םיִתָחְׁשִנ
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 גודנגרָאמ

 ,רָחֶמ םֹוי ּלָׁש 09 ?ס-עמסנעסיש 06. גידנגרָאמ
 ,רַקֹּבַּב גמ 980 עמסזמותק --'צ 000 סנגרָאמ
 ,רַחַׁש ,רַקֹּבַה בֵכֹוּכ נמסנו1מפ-8081 5. ןרעטשגגרָאט
 ,גרָאמ == עגרָאמ
 ,גודנגרָאמ = גודעגרָאמ
 ,חַעָר עגטנ8סנ (עז. | -) 8 דרָאט
 ,ַחֹצָר 90 זמטצ661/ ש. 6. ןררָאמ
 .רַטְנַפ סמֹומ (1/. ס -) = עדרָאמ
 ;ַעָנֹוה ,הֵאְלַה 90 רטספעצ, 9160 0 6. ןעוועדרָאמ

 +0 טטס8עש ש. = ךוז -||יָּדְּלְׁשַה 60 9 געסוטס 8
 ?ס 9088 :לֹונָע ,הָנעְתַה סמ08613, טטסניצ 1186 44
 ,ַנֵעֹינְתַה .ְךֵּמַהְתִה 8006

 ,עד רָאמ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עקצלדרָאמ
 ,הָיִמְנ תנםעפסמ (2/ ס -) 5. רעדרַאמ
 .הָיְמְנ ּלָׁש רֶעֵש רֹועַמ 01 זח8'81060 +טגע 04)- ןרעדרַאמ
 ,הָּפְרִנ הֹיָה ,הֹהָׁש 00 טס 8100 60/8:7 שי ןעשזדירַאמ
 ,הָּפֶרָנ הָׁשֶא 8100 רטסעג8מ (2. 8 -=) 5 עצינדורַאמ
 ,הָפְרִנ ׁשיִא 8106 זמםמ (2/. 5ע -) 5 קינדורַאמ
 ,הָאְלַמ טזס81יו8ֿסנמס 66). עגרורַאמ
 הֶרֹובֲע דטס8ע180146 טטסעק (2/. 9 =) 84 ערירַאמ

 ,הֶאְלַמ
 ,(םירצונל ישילשה שרחה) טְרַמ 2180 (0107//) 5. טרַאמ
 ׁשּוּדק לַע ֹוׁשְפַנ רֵסֹומ תנפעפץע (2/. -) 5: רעריטרַאמ

 .ׁשֹודָק םָּׁשַה
 ,שטורַאנַאמ = שטירָאמ

 סת6 טטמס ץע010288, 000 רטס 8קנחפ 9. ךיראמ
 .-.סװס יטגס 18 81סוט ; - סט (7װ 5/66/000)

 וס םס10מ8) פקֹות סוג (6082602004)) 0. 0 ןַײז ךיִראַמ
 ,(רובדג) ְךֵרָאָה

 {ס 8ץות סט91מ 870811מ8 ש. 4 ןַײז םירוּביִדְּב-ךיראַמ
 ,רּּבִדְּב ָךרָאַה

 ,םיִמָיְךַרָאָה 90 1100 10מ0 ש. 4. ןַײז םיִנָשְו-םימי-ךיראמ
 ,(םינד דוחיבנ ׁשּובְּכ רֶבָד םג8:14846 = סַאנורַאמ
 ,הָצְלח ןיִמ 106 01 ס!ט6 (קז ס -) 8 עקרַאנורַאמ
 ,ׁשֹבָּכ 90 טג8110296, 1016 = 6. ןרינורַאמ
 ,יִּמַו ליִח !הִּיִמַי .יִצ ם181146, םהטצ 8. ןירַאמ
 ,תֹומָצֲע ַחֹומ זמםעעסשז זַחֹומ טע8ומ 5 ךיַאמ
 ;ַהֹומ םָצָע עמנניסוט-ס0מ6 (2/ רע-) 5 ןיובכרַאמ
 ,(א הָרֵדְׁשַה טּוח 0861:-0006, 6

 חַמקְמ 04 106 1101086 110טע 60/. עקסנַאמרַאמ
 ,בֹומ רָתֹוּיַה

 ,רעמרַאמ = למרַאמ
 .דּולָנ תֹורֵּפ ץיִבָח ץמ8110818,06 8. דַאלעמרַאמ
 .ׁשיַׁש תמםניס1ס 8. רעמרַאמ

 ,שִיַׁש ּלָׁש 01 זמפנט16 66}. ןרעמרַאמ
 .הָאְרַּמַה עַד 111-1001:1ת8, ט28188917 06/ ענרַאמ
 ,םיִדֲאַמ בֶבֹוּכַה 1118 9. םרַאמ
 ,םיִּזָע רֶמָצַמ גֶרָא ןיִמ םגסמפוע 5. ערָאמ

 .ןקַארטש ייב ננוטײדַאב רֶעטייווְצ רעד ןיא א

 ׁשרָאמ -- 990 --

 ,עקשַארומ == עקווערָאמ
 .ֶּבַה ןֶבֶּדְבִּד .תמסיס11ס, עסט סםסעע 5 עלעיַאמ
 ךיז -|ּוהָּנַע 80 90ע216000 200/007 0 6 ןערָאמ

 ,ֹוׁשְפַנ תֶא הֶּנִע 90 עמסע?נ1צ 068611 4. 7".
 ,טַאנורַאמ = עטַאנערַאמ
 ס0100תט8 תמפניסממפנ 800- (2/. ס-) 8 ענערַאמ

 ,הָפֹלִצ ןיִמ 01

 גְרָא לֶָׁש 01 8לעוקס0 1גסתפנע? 46/- ענעסַאפנערָאמ
 ,(א ? םיִּזָע רֶמָצִמ םיִּטַּפ

 ,טרֵמ ׁשֶרֹחַּב לָׁשְבֶמ רֶכָׁש 118עס-0001 8 ץערַאמ
 ,טֶרֵמ ׁשֶדֹחַה לָׁש 0? תזהעסמ 66/. עָאצרַאמ

 ,טרֵמ שדחב לשובמ רכש 12181:00-0661 רוב עװָאצרַאמ ה-
 רֶּבְט הָּפֲאֵמ זמתנסמץפמס (ץז. סע -) . ןַאפוצרַאמ

 ,םיִּקַּתְזִמ ,םיִרָקְׂשּ
 ןְנִמ טפ:1088466 60)- עװָאנעפִיצרַאמ

 טמנ1088000 0ע00806 רעינַאפש עװָאנעּפוצרַאמ --
 ,הנָונמ המקר

 ,קּוש דמתניאס9 (/. רעקרעמ ,קרעמ) 5. !קרַאמ
 ,(הינמרגב עבטמ) קֶרַמ םמפגעא (2/. | -) 5 ?קרַאמ
 םֹונ ?סטסגצ :ַהֹומָּת ,רָו 8012286 66/- ענטָאקרַאמ

 ,שּגַרְתֶהְל
 בֵנֹנ תגפע1:00 4010 (2/ םיִבָנַנ -) 4 בֵנֵנ| -קרַאמ

 ,קּוׁשַּב

 .קּוש םֹוי תמפנ:ס0-683 (2/. געט -) 5 גָאט -קרַאמ
 רֵבֹומ ׁשיִא 80811-60000ע (2/0 ס=) 8 רעציז-קרַאמ

 ,םַג םֶדָא זיט06 16110ש !קּוׁשַּב הָרֹוחְס
 ?ס6זמ810 84811-66מסע (ןז. ס -) 6. עקרעציז-קרַאמ

 .הָּסַנ הֶּׂשִא 1366 טטסזמפמ !קֹוׁשַּב הָרֹוחֶס תֶרָכֹומ הָׁשֶא
 ,ןָזֹור ,זיקרמ טג8:ט18 (26 |=) 5 זיקרַאמ
 ,הָזיקְרמ זמפעסמזסת088 1. 0 -) 8 עיקרַאמ
 אֵמְמ 1001-1000מ60 1611סש (ע+ {-) 9. ריי-קרַאמ

 ,םיִנָּפ וע ,םִיָתָּפל
 (סט}-תמסט66 וטסזמ8ת (/. ס =) . ענעד .י"קרַאמ

 : ,םיִנָּפ תַּזַע ,םִיָתָפֶׂש תַאָמְמ הֶׂשֶא
 זס םֹוזמ :תֹוא םיִׂש ןֵּמַמ 90 זמתעא ש. 6. 0 ןריקרַאמ

 ןּוַּכ
 8 שנעמיקרַאמ

 ,רָחֹומ
 ךיז -||:(קרעמ == -ל בֵל םיִׂש 90 תנא ש. 4 ןקרַאמ

 והּמַּד ,רֶעָׁש 60 פטקקס50, 11048106 2 7
 תַאֵמְט הֶׁשֶא 10!-זמסט9060 וטסתג8מ 6. גיוצ-קרַאמ

 .םיִנָּפ תַּנַע ,םִיָתְפְש
 ,הָמָחֹוח 8181מ0 (ע7. פ -) 8. עקרַאמ
 עס80ח0! 404.|| :הֶביֵלֲה עגפנסמ (עז. | -) 8. שרַאמ

 !אצ

 ,(ב תֶׁש .םִיַרֹודָא 8186 9. ׂשרָאמ

6840, 110109886 )1/. |=( 

 / שרָאמ (ב ."לעגנוי עשידיסח סָאדוו ןיא ןיקצעניל ייב (א
 2218 ׁשידנעלָאה ןיא ךילנע) 1500 שטייד ןוֿפ אמתסמ זיא
 ,(4215 טָאטשגָא



 לַאשרַאמ

 .איִּבְצַמ מפממ.} (ע1 | -) 8. לַאשרַאמ
 .טָמָק טטע121:16 (2/..ס -) 8. עקשטשרַאמ
 ,רֹעֶצ 90 זמפסג ש. 2. {רישרַאמ
 ,מורשרַאמ = טולשרַאמ
 ןס00180014 168909 (06 (ק סע -) 8 קילעשרַאמ

 .ןֶחָדַּב (0600147005)

 סַּמַה ְּךֵרֶּד :0006 (2/ | -) 5 טורשרַאמ

 יקֶׁשְמ זמג81-0צ (17. | -) 8. סקָא-סושָאמ

 .ןרוטשומ = ןרָיששַאמ

 ,ץםַאמ = שטשַאמ

 .םֹוקָמ ֹול אֹצְמ 90 1106 8 1806 0 ?- ךִוז ןעשטשָאמ

 ,הָנֹוכְמ זמפסמומס (2/. ןע -) פ ןישַאמ

 יד לַע ױׂשֲע 2806 טצ 10800106 060/ עװָאנושַאמ

 ,הָנֹוכְמ

 .הָנֹוכְמ ןֵנֹוכְמ עגפסמ1מו8פ (17. | -) 8. טסינישַאמ

 .טירענושַאמ = ײרענַישַאט

 ,הָנֹוכְמ תגפסטנמסניץ; 146082ת38 8. עירענישַאמ

 ,ןֹוננְנַמ
 ,עקנַאילסַאמ = עקנַולשָאמ ,עקנַאילשַאמ
 עס8ט6) 8מ8נ8) 188081 (ע?/ סע -) 8 קינעשַאמ

 ,לַעַּיְלּב ןֶּב ,לֶבָנ לכו ,יאָּמַר

 עססטסוצ, 1880809ש (0/ ם-) 5. עװטסנעשַאמ

 | ,םיִלָכְנ ,תּואָּמַר

 הֵׂשֲעַמ הׂשֲע הָּמַר 60 8מםנק, 68086 ש. 4. ןעװענעשַאמ

 ,יאָּמַר
 .ץםַאמ = ן'שַאמ

 ,טורשרַאמ = טורשַאמ

 .-- ס468606, ס46801184 (/. םיִראַבְמ) . ראַבְמ
 .-= 90 סצקסטמ0, סצװץ181מ ש. 6. ןַײז ראַבְמ

 .הָוְּבִה 00 םס 66818466 ע ע. ןרעוו הזּובְמ
 .= תט1} ע010, 10806 3010 001 לטּובמ

 {0 06 8088866, 06 8281406 ש. ע. ןרעו שיּובְמ

 ,ׁשַָּּבְתַה = =
 ס0מ- } - ס180801888ז00ת9 (1/. תֹוכּובְמ) 5. הֹכּובְמ

10810-, 
 .-41006, 661080 (2/ ס -) . לֹוּכַמ

 לְֵלַּבְהַה 10 טס 60070866 ש. 2. ןרעװו לּבְלּובְמ
 ,לֹוּבלַּב טסוגצ גל 8. טַײקלּבִלּובְמ

 טגץפָצי 66טתמוס 10902108060 00). גוד - ,םסּובְמ

 ,רֹוּכְׁש
 ,ׁשֵיַּב ןֵּבֶלַה סס עג 90 8021מ6 0. . ןַײז הֹזַבְמ
 .ןַחְבַה 00 0180/מ80188 6 6. ןַײז ןיהְבַמ
 יַחָמְבַה 90 ת8פטנס, עע010186 ש. 6. ןַײז חיִטבַמ

 וס ולֵּטַּב 60 תמתט}, 1406 ע016 0 6. ןַײז לטֵבְמ

 ?ס ופימסניס, !ְךֶרֶָע ןֵמְהַה 6110616, 1081:6 110116 1

 חל בַל םיִׂש אל 618:8264
 ??סזח גו8 זוס?מסנ'8 טקסנמ'כ, ?נסנג ק/-. ֹומִא ןֹשַּבִמ

 .-- םוא םגניפמ
 .ׁשֵּיַּב 0 8088מ, 8מ8תגס 6. 6. ןַײז שי ַבְמ

 .-10086, ס0ממס!8סטז 6619 (7. םיִניִבַמ) ןיבמ

 .עַּטַמַה

 הֹליִגְמ -- 291 --

 00 וגמ06189826 4006 18מ1886 ,} 4. ןַײז ןוׁשָלְּב-ןיִבִמ
 .ןֹוׁשָלַה תֶא ׁעֹמָׁש

 1010816 60ת001886ט) 64- (27. תוניִבִמ) 9. הניִבִמ

 .- עסעס
 הָעיִדְי סטט16086 8. תֹוניִבְמ
 ,הניִבָמ = תניִבֵמ ,עטניבמ

 {0 ט260:80806 סצסע} שש. 4. ןַײז רוּביד-לּכ-ןיבִמ

 .הָּכֶמ לָּכ ַעֹמָׁש טטס4

 026 טמס טמ06:818008 סטסעש א. רָבָד-לֵּכ-ןיבַמ

 026 רשםס (2061:898408 סטסעש ;-רסט6

 .-לתומע

 .ןַײז ׁשייֵבְמ = ןַײז ׁשיֵבְמ

 .לֵבְלַּב 1ס ס0ח?ט86 ש. . ןַײז לֵּבלַבְמ

 .רֶעַּב 00 0168, עסזמסשס 0 6. ןַײז רעַבְמ

 90 16:0076 146 168 08 0 4. ןַײז ץֹמָח-רעַבְמ

 יזִמָח רֶעַּב (סת 96 6ט6 017 08880ט6װ)

 .-- 011410 (עז. םיִרְקַבְמ) +  רֹקַבְמ

 00 +1816 8 8104 ץסעפסמ ש. 0 ןַײז הלֹוח-רקַבְמ

 ,הָּלֹוח רֵּקֹּב

 .לֵּדִג סס טצומפ טק ש 6. ןַײז לֹדֵגְמ
 : .וגיִמ = ֹוגָמ

 םַנָּכִה .ְָלַּנְחַה 90 ?ע8ת8װ10840 ש. 8. ןרעו לֵגְלּוגְמ

 הָרֹוצ טֹׂשִּפ 10 06 10618100/0מ0866 ;!רחַא ףּונְּב

 .אֵצְּמִה 60 םטץס8/ !הָרוצ ׁשֹבֶלְו

 0 1ז8ת801121846 1210 טנוה ַא ןוא ןרעוו טגלונמ --

 40 06 14018- !בלב ףוגב שיא תמשנ םנכה 4 40

 ךַפֹהָה ,בלכ תרוצ שבל 100עװ/מ0860 1900 4 6

 ,בלכל
 0 2ץמספז ומ 8 ץץ1806 טרָא ןַא ןוא ןרעוו לגלוגמ --

 | ,םוקמב לגלגתה ,םוקמב אצמה

 ,םֵג ס}טנמ- ! ִיַמְׁשַנ םנ2061181 66/. גיד -- ,םֵשּוגִמ
 ס1טע810088  ;תֹויִמְׁשַנ 10806/1819} 8. טַײקמשּונִמ

 ,תֹוּמַנ
 .םָזְנַה ,םּזַנ 00 ס8880616846 ש. 6. ןַײז םזַנִמ
 .-- טע680861 (2/. םידיִנמ) 4 דיִגַמ

 - ץע01688108 01 2 קע08006/ 4. תֹודיִנַמ

6212 -, 

 ,דיִּנַּמַה תֶׁשֲא ץס80מס8נ'8 יא116 (7 ס -) . עקריִנַמ

 הָׁשִא יטסנמהת-קעס80802 (1/ ס-) 5. עטתדינמ

 | ,יִנָׁשְרַד
 .=- עעס01-ע086461 ; - 1601861/ (ע7. םיִהיִנַמ) 8. הינמ

 10 ס011:606 :ׁשֶדֶחַמ ןִּיע .ּהיִּנַה 90 ע6ש186 0. 6 ןַײז היִנֵמ

 וֵקִּת .ַּתיִּנַה
 יריִג 60 ססתטסע9 10 עט ן8ופזמ ש. 6. ןַײז רַײגמ

 90 ט6 000ש0:10060 {0 /ט68ו8 ש. ? ךיז -|
 ,רּינְתֶה

 ?גס 1200 ; - 011, 00016-1:011 (01. תוליִנְמ 6. .תֹליִנְמ

 1686 160069 (/4/.) !רֵּתְמֶא תַלָנְמ 01 1ד08לגס1

 ,ךרָא בֶּתְכִמ

 ,רֶבָדְב
11 

 ןעעס8- } 
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 רעֶסָא-תֹליִנְמ
 90 רטנ106 8 טסש הליגמ עצנַאג ַא ןבײרש (46.} --
 ,דאמ ךרא בתכמ בתכ 1080 160001

 ,--+גס 008 01 תפסמסע . רֹּתְסֶא-תליִנְמ
 .ןֵגֶה 00 467626 ש. 6. ןַײז ןיִגָמ
 ,הפנַמ == הֹפיִנַמ

 ,ןַײז רייֵגְמ = ןַײז ריֵנְמ

 ,הָלנ 80 עסטס81, 61801086 ש. 6. ןַײז הֹלַגְמ
 ,הליִנְמ = הֹלְנְמ

 ,-תֹפיִגְמ = רּתְסֶא-תֹלָנְמ
 4102ש8'14 8מ1616," םס- (עז ס - ן--) =. דיוָד-ןגֶמ
 ,תֹווָצְק ׁשֵׁש תַנּומְת פח

 .--1תזסנססטנ86, 0021809 5 אֵׂשַמֹו-עגַמ

 .-- ץ18שטס, 6ץ1061016 (2/. תֹופִנַמ) 8 הפְנַמ

 ,םֵׁשְנַה טס םג8461181186 ש. 6. ןַײז םֵׂשִגְמ

 8000141ת 90 9360 6 אתַירואְדִמ
 . - {8יש

 .- 0686, 00110612088 (2) תויִרַּבְדִמ) . רֹּבְדִמ
 ."תדיִמ ,הֹדיִמ = "תֹדִמ ,הדִמ

 . = 881001609, ט2661:8982601ת0 . רֹּבֹודְמ
 ,הֹהָד עס 16װ61 6. 4. ןַײז הֹחְדַמ
 .- עססעגסויז 8. הריִדְמ

 ססטתציש, ;-עעס+1מ06 (// תֹוניִדְמ) 5, הניִדְמ
6 --, 

 .- ץעותסס, םט01186/ (2/. םיִסיִפְדַמ) . סיִפְדַמ
 0 06 ץפע?וסט|8, 06 8010 2 4 ןַײז קֹדקַדְמ

60. 

-= 292 -- 

 | .קֵדָקַּד

 | 800090086 90 1מס 118001מ30 0600 ןֹנָבְרְדִמ
80{ -. 

 ,הניֵרְדַמ = הֹגָרְדַמ
 ;-0601660) 01858 (2/ תֹוניִרְדמ) 9. הֹניִרְדַמ

 .בָּצֵמ ! = 60001910ת
 .דֵּמַל 00 1686008 !ּדָרְדַה 0 80106 6 6. ןַײז ךירְדמ

 2114188מ, 201011601081 (2} םיִׁשְרְדִמ)ו 4. ׁשרְדִמ
 .- סצטס0810104 01 לםס טסעומקסט8

 ,חָז םַעַּטִמ ,-.101 ?םופ 6280 666 אֹמֵעֵטייאַהְמ
 ' .- טטוגפפ 4008 13 108006/ ? ק/ט- ךֵכְּב"הַמ
 א םָא 1? 60/. ךָאֹד-הַמ
 90 טס ץ2|210000 26 812106 שש. 2. ןַײז רֹדֲהְמ

 ' ,(תווצמכ) קֶדָקַּד
 ס0תס ישתס 18 811109 ןמ ת02890ס18 8. תֹווְצְמַּב-רֹדַהְמ

 .= 01 161121סת
 סת6 שמס 18 (2/. "םירְדַהְמ) .. םירְדַהְמַהדןְמ-רֹדֵהְמ

 . - סצ1עסע4617 06
 י?זסזמ 106418 40 126םוסץנ8," ק/ע- ׂשֹוּכ דַעְו ודֹוהֵמ

 ,בָר קָחֶרֶמ 8 טסעצ םצספ0ט 6
 ץסעש 1140, 020106 (2/}. םירְדּודְמ) 864)}. רדּוהְמ

 ירָחְבִנ , --
 ,רדּוהְמ = גידרדּוהְמ

 ,רמוחו-לק ַא ןיא ביוא טָאטשנָא טצונַאב טרעוו ךָאד-המ (א

 הכָּפהַמ

 ?טנמט|?/ ?טעתגסנ|, 618- (קז תֹומּוהְמ) 2 המּוהמ

 ,ׁשַעַר ,ןֹואָׁש ! -- טטניס6
 ,ׁשֵעֹור ,יָנֹואְׁש פטצמט|סטסט8 60. גודהמודמ
 סוני 108006ז ּבָר ֹונְּבַרְו בַרָה ונְרֹומ == 620. ר"רוהמ

 446 802018/ 2860 סט 2488901, 3ת.--

2 40 {0 4006 126 06/0166 1000/1600 60:16) 

 . == |26004 סי 01010040'2 8070076ני)
 ,הָנֹובְּת ,= 0886000, תםפסטעס} 0ט81// . תֹוהֵמ

 .עַבָט

 םָדָא תגפמ 01 ףט8ו/ (ק? |ן-) 5 שנעמ-תוהמ

 ,ךֶרֵע ֹול ׁשּיִׁש
 ,בֹומ ,דאָמ בֹומ ט0011 86 2006 600. בוט"המ
 ?סנמ 1018 887 סת, 26206- 406. הֹאָלָהְו-םֹויַהַמ

 .--10:למ

 ,עםיומכַאמ == יִתֹיֵּת-יִכיֵהְמ

 1100מס00ט8 3610 (26 סע -) {. קינהשעַיהמ
 ,ןֶלֶמַּב 1016/ :;לֵלֹוה

 "גםסוא 14 ?םסט 819, 41016 01 9 תיִפי"הַמ
 ,תָּבַׁשְל ַעּורָי ריִׁש םֵׁש 8 88009+מ געזמת
 10 סננת2ס, 00 26 8610116 תיפי"המ ןעגניז (606.) --

 ,(א ענֹכָה ,םפרתה
 8 1670 רטגס 088 תס (עז. סע -) פ. קונתיפי-המ

 סע1ת- ! תיִּמְאְל הוֲאַג ול ןיִאָׁש יִדּוהְי 88110481 קע6
 ,ֹומְצַע תֶא עיִנְבַמ ׁשיִא ,םֵּמַרְתִמ םֶדָא שסע

 ףמסוש 4681," סט תמטסמ ? טם89 2/ש- רֹקְי הַמ
 ? ריִחְּמַה הַמ 18 96 ןעע6 ?

 8111, 464961197 ; = 0010/0088, 80066 8. תֹוריִהְמ
 ,תּוציִרֲה ,תּוזיִרָז ,

 :קָחְרִמ .ְּךֶרֶד ,--טפצ; 61892006 (2/ |-) 8 ךלַהמ
 ,בֶר קָחֶרֶמ ע6860 6

 .בָר קָחְרֶמ , = 080 01808006 5. בֵר-ךלַהַמ
 וטמ280 90 200009 8260 2/ע'= קחַרל הֵמּו ברֵקְל הֵמ
 .--רט20 00 0

 .- 88 חס 1120 1ת 8201000/ 0886 /ש- ֹוניִצְמ המ

 יהֵּנַה סס 0006119 0 6. ןַײז הנֲהְמ

 טשמס101016 18 01801009? (070056 עמי הֹנֵּתְׁשִנ המ
000051108 {0 860408 00 80000:0000 /11600000 100 60 

 י =- |ס0006100110 406 1407 ס} 1058006י)
 ת 8900 01 186 2880ש61/ הנתשנ חמ ןוֿפ םכח ַא --
 ,הנתשנ המ תלאש לאושה םכח 0468010288 2 1
 ,הטוש

 ,אמָּתְמִמ = םָּתְסַהְמ

 .-ל ךֹפֶה 90 ?עטם 1תוס ש. 6. ןַײז ְךֹּפֵהְמ
 סטסנפמסשס/ ןטסֹומ, (0/. תֹוכָּפהַמ  הכַפהַמ

6800 - . 

 לָאמא סָאװ ,ןוֿפרעד ךיז טמענ תיפי-המ ןוֿפ גנושיידַאב יד (א

 4 ןדיי ןעגניוצ ןגעװ םַאפש ןוֿפ םיצירפ עשיליופ ןנעלֿפ

 םיורג טיפ ןָאס ךעבעג סע ןגעלֿפ יײז ןוא הרימז יד ןעגניז

 .הענכה



 יִתִאָטַח הַמּו יעְׁשֶּפ הַמ

 חת89 18 זמָצ 8ות 226 ;ק/ע- יתאָטַח הֵמּו יִעְשִּפ הַמ
 .--רטג80 18 תמצ 186 ?

 ,רָחָרַה 0 ?םומעמ ןַײז רהְרַהְמ

 00 8ט8/000 8 ץס1800 ןצעמוא ףיוא ןַײז רחרהמ --

 ,שיא דשח

 00 ?םות: 01 זיטמסת18206 6.4. יז הבּוׂשְּתִּב-רהְרַהְמ
 ,הָבּוׁשְתִּב רָהְרַה

 וחמם0ט 18 811 (םֹוא 0080 עש- שער הַמ
 : .- םטסוג9 ?

 סט+ 168- שלדיַא לאֹּומְש בֵרַה ונָרֹומ = 620 ָֿא'ָׂשְרֲהַמ
8 88:060/77 808018 986 ,0801-; 

 .י- םנפ ס010ז06ת8ש סת 406 1810034

 800616 10140 (2/ ֿפעק -) 9. ֿפָאקוָאיִשְרִהַמ

 .ףיַרָח לָכָׂש
 םֶכֵמְׁש הַמ ,ְךֶמֶׁש הַמ

? 6 = . 

 .--דטמ2+ 18 186 4014616206 ? 27. יֹוניִׂש המ

 ,הָרֵּפ תַיָעְנ צמסס 404 'ֹמ
 1ט 18 60146::861ת9/ 19 18 //- ויליֵאֵמ ןבּומ

 .- ק12ות

 ,הָדֹוה 90 60021088, סישמ 2 4 ןַײז הֹדֹומ
 51 גוטס 1ם8ת/8/ ץעפעסע 8214 פ. ינַא-הדֹומ

 | .- טמסמ 1812
 טס ס8108801/ 00ת7088 0 ?. ךיז ןַײז הֹדֵוְתְמּו-הדֹומ

 ,םָלָׁש םֶבֶלֶּב הָדֹוה

 "רטס םוטס ?מפתאפ;" 2 001181מ ץזיפץס/ 8 םידֹומ

 .הָעָּורְי הֶּלִפְּת , -
 .עידֹוה 40 1מ?סעזמ 0117 0 6. ןַײז עיִדֹומ
 םממסטמססזמסמ+, 80ש61- (ע?. תֹועְדֹומ) . העָדֹומ

 ,הָעָדֹוה , -- 1864

 . = 61601061867 (2/7. םילהֹומ) .. להֹומ

 ס8'16020018061 ן010061 44(  1024600 84 לעמ-להֹומ

 םושלנ לֵהֹומ לָׁש קֶבָא {246 006 0}/ 2060:06 49 204)
 ,(לומנה תלרע תא וֿב

 סזעסט10018108 1016 (ן/ ס--) . רעסעמ-להֹומ
 ,לֵחֹומ לָׁש לֶמְזֶא

 ןעיס?088104 07 8 סגניסטנמ- (עז |--) 5 טֿפַאשלהֹומ
 ,הָליִמ ס1:סט1מ018108 :!לֵהֹומ לָׁש תּונְמּוא 6180

 לֹהָמ .רָּתַו סס 1010, םוטס טק שש. 6 ןַײז רֹּתַוִמ
 80801006 !הֶבֹח ססקפ?0סמ (2/ |=-) 8. וומ

 ,רּומָּנ חַרְכָה ת60688107
 ,הֶרֶמִנ ,הָניִגְנ ,הָקיִסּומ זמט816 4. קוזומ

 .יִקיֵסּומ דמג81081 46/ שולַאקיזומ
 זמט81018ת (2/. } -) = טנַאקיזומ
 ,קוזומ = עקיזומ
 ,טנַאקוזומ = רעקוזומ

 היִה .בִּיַה היָה תגט8פ 00 26 0011464 2 4. ןוומ

 יָךיִרָצ הֹיָה ,הָרֶכֶמ
 ,תכלל ינא ךירצ 1 תגט86 0 ןיוג זומ ךוא --

 רט080 18 צץססע 2//*

 .ןֵגונ עמ

--- 298 --- 

| 

 קונשטומ

 10 18 ץעס08017 1806 םעפש ןַײז ןיוש זומ סע --

 ,רחואמ אוהש הארנ

 .הָריִׁשֲה-תַּב תגג86 (ע/ ס -) . עזומ

 רצוא תיב) םּואָּמ תמטפסטנמ (2/ ס -) 4 םואעזומ

 ,(םיקיתע םירבדל

 ע088801, 1הניומסי) ססטמ- (2? סע -) + קישוומ

 ,יָרְּפַּכ ,רָּכֶא ?עיקנמ גמ

 .רָּכִא לֶׁש ס+ םס988ת+ 40/ עקצושזומ

 ,שאֹר 2686 ; - טופגמ8 (2/. תוחֹומ) , חֹומ

 טםותותפ 461100180108 (ז?. | -) 8 שטיונק-חֹומ

 ,תֵעַּד לֹוּקׁש ,הֶבָׁשֲחַמ
 סתס טטםס 18 6008106166 (// םיִקְזְחּומ) + קֹזְחּומ

 | .+= סס 6

 116 18 00081- ןדיי ןכילרע ןַא רַאֿפ קוחומ ַא זיא רע --

 בשחנ אה 60690660 90 26 2 81000/6 60

 : ,ןמאנ ידוהיל
 ,לחֶמ 90 ?סנ81ט6 ׁש. 6. ןַײז לחֹומ

 ,ךדובכ תליחמב 1 268 ץסטצ 8600 להחֹומ טַײז --

 ,אנ לאוה עס6
 . = ס80014ז0טת168066 00/). םרחומ

 : ,בֵל ץֶמֹא ס01:84:6 3. סומ
 היה 40 26 ֹות 8006 תטזמס{ םמֹומ וצ ןַײז --
 ,בומ חור-בצמב

 .בֶבֹוׁש טט9סת, ט0101:664 06 גָולָוווטומ
 60 809 ךץעסטס1} 0 60046617 ש. 4. ןגיליװטומ

 ,ןֹודָזְב הֹׂשֲע
 ,ןודָז ,תּובְבֹוׁש טטפמ9022688 5 טַײקגוליװטומ
 ;בֵּלַה ץיִּמַא .ַהּורָה וַע 000:880008 40/ גוטומ

 ,בָל ץֶמא 600:886 ..טַײק -- |
 היה 40 26 !תסטנממסתפ סת 2 2. ןַײז לטומ

 ,ילֵע לֶטּומ
 ?מעסשת !ת 8002/, 4000/- 046/ קֹפָסְּב-לשּומ

101=. 
 ,רעטומלרעפ = לרעפלטומ
 ;רּוכָט .ַחּולְּד טטע010, ?ע0001060 06} ענטומ

 ,תּוריִכֲע טטט100688 5 טַײק -- |

 ,םֶהָר לשסצמס :םִא עג01מ6/ (2/  פ-)  רעטומ
 ,םֶהָר לשסזממ 5. בַײלרעטומ

 ,רעטומלרעפ = לרעפרעטומ
 ,גָרֹּבַה םַא טס:סיט-םט9 (עז. ס -) 5 עקרעטומ
 תַלֲהַמ 0180886 01 מס יטסתמס . קנערק-רעטומ

 : יםָחָרָה
 זמסויס860ץס, 8מססט!טנג 9691 5. לגיפש-רעטשומ

 | .םָחָרָה יִאְר
 צמס1/61-90096, םת- (2/. ן-) 8 ךַארפש-רעטומ

 ,ֹוּמַע ןֹוׁשְל 106 18מ40
 ,חַמָק תֶרָכֹומ תג681-דטסזמפת (2/ ס - )=. עקשטינשטומ
 זמ081-זמהת, 1109-646816/ (ע? סע --) 4 קינשטומ

 ,חַמֲה רֵכֹומ



 ןעשטומ

 ,הֹּנַע סס ?סניזמסת?} 10110016 . 6. ןעשטומ

 ,יונֲע ?סעסטניס (11. ס -) 8 ענונעשטומ
 ׁשּוּדַק לַע הֶנֲעְמ עגג:?עע (עז סע --) 5 קינעשטונ

 ,ׁשֹודָק ,םֵּׁשַה

 ,הָמָא 8סנטפפ !הָנֵקְז הֶָרֲעַנ 1816 (77. ןדומ) 8. דיומ

 הָחפׁש
 ,הָיּונְּפ הָתֹויְהִּב נג 1214600004 600. ןַײװדױמ

 ,רֶּבְבַט זמסט86 (1/. וַײמ) . זיומ
 זמסוג?מ (0600ו) !הָּפ עמסט+?ג (2/. רעלַײמ) 8 ליומ

 .רָקְנ ְךָפֶׁש (0/ 46 1906/)

 00 םוטס 8 ץס180מ ל'ומ ןוא ןצעמוא ןגױלנַײרַא --
 ,שיא יפב םירבד םיש 218 סט6

 .דָרָּפ מוג16 (2/. ןע --) 5. לזווא-ליומ
 ,םָאלשליױמ = (עז. רעדנעב --) 6. דנַאב-ןלױמ
 ,ןֹוזמ תַבנְנ 43616 03 1006 . הליזְנ-ליומ
 ,דֶלֹח 1016 (ע?. | -) 5. ףרָאװלױמ
 .לעמ"להֹומ = לעמ-ליומ

 ֹוא םֹיסֲחַמ תגטשע16 (ע/. רעסעלש -) 5, סָאלש|-ליומ

 ,הָּפַל גיס

 תיֵּב ט1101-20080 :הָמֹוח 0811 (2/ | --) 8. רעיומ

 ,םיִנָבֲא
 ְּב ס0ס 0ט110 (00 8/006 סוי 9000) ש. 6. ןרעומ

 ,(םינבא ןינב)

 יִאָנַּב ,רֵדֹוּג תגַּפמסת , ט11011גצ01 (ע1. -) 8. רערעיומ

 ,םיִנָבָל ַחיִנֵמ
 ,פָאקרעמ = פָאקרעױמ

 +וץ-נגט8מעססצומ,; 10864- (1/ סע -) =. רָאמָאכומ

 ,םיִבּובְזַה תַּיְרְטִּפ 1

 טס8ע09 01 1018 רשע}- הִז בַתְּכ רסֹומ = 000 !"ַּבומ
 . = 1109, קע!ס46961

 .- טע68026/, 0420116/ (2/. םיחיכומ) +. חיִכֹומ

 . = (0196 1680צ 66. ןֹמֹווְמּו-ןכּומ
 11816 10 1מ6 קטמופמנמסת18 60}. תֹוינָעְרּוּפִל-ןכּומ

 .= 01 6606, 118016 10 101810/?ט8

 . = 984-001160101 (ן/. םיִסְכֹומ) 8. סכֹומ

 . = 801161, ט0006/, 46816/ (1/. םיִרְכֹומ) 8 רכֹומ
 .- 0001861161 (2/. "יֹרְכֹומ) .. םיִרָפְס-רכֹומ
 ,םירָּפְמ-רכֹומ = קינמירָפְס-רכֹומ
 6081 גת 1פות, (2/. .יֹרְכֹומ) 4 האּובָּת-רכֹומ

 .- 601-ע 44

 םישנאמ) תֹובּורֲעַּת ןֶּב 10418900 (2/ |-) 4 טַאלומ
 .(םישוכו םינבל

 תֹובּורֲעַּה תַּב תמוט18600 רטסנמגמ (ק/. ס -) עקטַאלומ
 ,(םישוכו םינבל םישנאמ)

 ,בלומ = בלומ

 .-.תסש 1מססמ (1/. תֹודְלֹומ) . דֹלֹומ
 ,הָבֵרֲע ?עסטג (2/. רעטלימ ,ס -) 5. רעטלומ
 יִאְנַּב תמפפסנ, 0ע10018ץ6ע (20. סע -) רַאילומ

 ,םיִנֵבָל ַחיִנְמ ,םיִנָבֲאַּב
 01 ךזמּפאסמו 01 20110218/0ע 060 עקסרַאילומ

 ה ף..א*

 עקסומ -- 294 --

 ;םיִנֵבְל ַחיִנֵמ לֶׁש ,םיִנָבֲאַּב ִאָנַּב לָׁש
 ,םיִנָבֲאַּב תֹואְנַּב

 ,ץֹחָל ,ְּךָּכַה 00 עס, ץע688 ש. 64 ןעילומ
 ,רַאילומ == רעילומ
 ,(אהָּמַר 60 0006106, 6000 0. 6 ןרולומ
 .-.עט)סע 0+ 10 טתוטסעפס =. הֹּמַּכַב-ְךלֹומ
 . - 067009, 1118, 601011מ11צ (2/. םימּומ) +. םּומ
 . = סצמסני, 8ס0181180 (27 םיחְמּומ ,ס --) 8. החְמּומ

 ,הָחְמּומ 010816 סצץקסעפ (11. ס -) 5. עטנהחָמּומ
 ,טּונָח םגטזמזמצ (27. 9 --) 8 עימומ
 40 :ׁשֹהָל 90 מטענמטע, רטמ18ק0ע 0 4 ןעלמומ

 .ׁשֵחַלְּב רֵּכַּד טקס8; {מ תמ 'ׂ(ָ(6
 ,םישהלתמ םישנא 19 18 דש0180ס60 טלמומ עמ --

 .הָדֹוד םטמפ (ע? 8 -) 8. עמומ
 , = פס81800 (ץז. םיִרְמּומ) 8 רמומ
 סתס יטוגס 000818- (}. םירְמּומ) 8 סיעְכַהְל-רמּומ

 סתס טגס !םיִעְכַהְל ֹותְּד ריִמָמ 1808 סוג9 03 86
 סעסת}צ 31018108 186 00101082648 611010'1
 ,אָיְסֶהְרַפְּב תַּדַה יִּקֲח לַע רֵבֹוע

 .- 086 1819 8 עַר"םּומ
 ,רֶרָׂש דֶנֵּב טתנעסעזמ (/. | -) 5. רָידנומ
 זמסוגפמ-ץ1606, קֹומס (ק? סע - | -) 5 קיטשדנומ

 חנה סו8/ זמסט9מ-ץ1806 ּוהְרָטְקִמ הִנָק הֵצָק שוק

 ,םיִרֵניֵמְל תֶרֶטֶקִמ
 ;רֶע ,םִָײַח אֵלָמ ןוטסוץע/ 8קענעםסו} 60/. ר;טנומ

 ,תּורָע 1170112088 8. טַײק -- ||

 ,(אבצ ישנאל) תֹונְיּדְזִה יִריִׁשְכִמ 219100 84 עיצינומ
 ,קומשדנומ = קיטשנומ

 יתּומָּד ט899ס10 !הָמְנּוּד 88מק16 (ז. | -) 6. רעטסומ
 ,תַפֹומ סצ8זמץמ16 !תיִנְבַּת

 סיִמְרַּכ 89נגץ10-08ע4 (20 9-) 4 עטרַאקרעטסומ
 ,(חרוחפמ) תֹומְנּוּד לָׁש

 לֶׁש 01 זמהפסתניצ

 ,ףיִמֹוה 90 860, 10010886 0. 6. ןַײז ףיסומ
 60 ז8180 8 םם/- תוריכש םנצעמוא ףיוא ןַײז ףיסֹומ --
 ,ותרָכשִמ לע ףיסוה 8008 8

 ,(ייג ַחֹהָר ,סֹסָּת 90 640ע:ט6806 6. ח. ןריסומ
 .--88ע066 טקסמ 60). םֹּכְסּומ
 ִמִלְׂשִמ 2!פ8ט/זמפמ (2/ רענעמ -) ? ןַאמ||לסומ

 ,(דמחמ תרב ןימאמ)

 01481000 28 (2} םיִכְמְסּומ) . ְךֹמְסּומ
3801 -. 

 646 86060101022813 8061ש106 (2/. םיִפְסּומ) 5. ףסּומ

 .-101 58008608 800 16891ט8

 ,ריִרָׁש תמט8016 (2/. ןע -) 5 לוקס'מ
 .םיִקְָח םיִרָיְֵׁש לַעַּב עגט86ט181 46/. זעלוקסומ

00 

 810 01 תעעהתסמפ ?םס םהני (2/ -) + עקסומ

 .הֵצָּמַה לַע תֹורָעְּׂשַה תֹקְיְרְט ןֶפֹוא סמ 416 0

 ,ןרַאגּפָא ,ןריֿפרַאֿפ ,219116 שיליופ ןוֿפ (א



 רסומ

 טטס108 04 1סץע001 ;--1001918, 600108 א. רםֹומ
 .רָסּומְל תַפֹומ סצ8:צמץ16 :רֶסּומ יִרָבִּד
 ,חיכוח ,רםָי 60 101:81186 רטומ ןנָאז --

 0ס 4846 מת סצ8זמ- ,",ןוֿפ רסומ ַא ךוז ןעמענּפָארַא --

 ,"מ -םומ חקל ןנ16 1ע0124.,.
 ןמ?סניזמסע)/ 40620020614 61- (2/. םיִרְסֹומ) 5. רסֹומ

180 = . 

 ,רֹסְמ 90 4611טס+ ש. 6. ןיז רסֹומ
 ;- 0186 1880/000104 (2/ 8-) 4 לֹּכְׂשַה-רסּומ

 חַקָל עמסע81 (0/ 6 )7016  !רֶָסּומְל תַּפ 'מ סנ:נמ6
 ,(לשמ לשנ רָסּומ

 .ַהיֶכֹומ זמסני81186 ( 21 ס -) +. רעגָאז-רסּומ

 00 646018/6 סעסת}וצ/ 90 6 4 ןַײז ה/ְךומ-רסומ
 ,רָהְוַה ,םיִּבַרְב עיִדֹוה טפעת

 .ַחיֶבֹוה ,רֶּסַי סס ןעיס80 1001818 ש 6. ןרסּומ
 סמ6 רשמס 26- ;רֶמּומ לַעַּב ג0181180 8 קונרסּומ
 יִלֲעַּבִמ רֶיָא 1008 90 406 801001 07 ס,8
 .רֶסּוּמַה

 זס }8 0סיטת סי 880ע11100 +. ז- ךוז ןַײז שפנ-רסֹומ
 .ֹוׁשְּפַנ רֹפָמ סת8'6 6

 םירָפְס -) 4. רֹפָסװ-רסּומ
 ,רָפּומ רָּפִס 1080ש0110

 800ג001 0 406 10018- (2/ ךע -) 8 לבוטש-רסומ
 ,רֶסּוּמַה יֵלֲעַבְל דּומָל תיֵּב 8

 .=006 יטמס 18 829 90 40 18ו800161 + רעֹומ
 10 8מ0086 8'006 תנ18810ת ש. 4. ןַיײז תוחילְׁשִּב-לעֹומ

 ,תּוהיִלְׁשִּב לעֶמ
 ,תיִנֹודְי תמט6 (2/ ס --) +. עטֿפומ ,ףומ
 .- ט026061101 זמפמ (2/. םיאְלַפּומ) אֹלְפּומ
 . = 6180:26018106 8סגס}8ז (2/ םיִגָלְפּומ) 8. גלְפּומ
 0180128018000 8680188 01 5. 21. הרֹוּתדיִגְלְפּומ

1286 986 =. 
 ,ֹותְריִּד קֵּתְעַה 60 זמסטס (4ז6) ש. 8 ןֿפומ
 ,עטֿפומ ,ףומ = עֿפומ

 ןוטסע916, 1106000008 (ז. םיִרְקְפּומ) 9. רֹקְפּומ
 ,בל ץיִּמַא 0810 זמפמ ;בֵבֹוׁש ׁשיִא ,לֵלֹוח 611סיש

 , = 10118616 ;--814מ, ץניס0? (2/. םיִתְפֹומ) 8 תפֹומ
 ,םָנ ,אָלָּפ

 .ןַח אֹצְמ 90 1104 8806 ז8 ןַײז ןַח"אצֹומ
 01086 03 םס11489צ (04076 ס/ 106 8. ביט-םוי-יאְצומ

(/1681000, 0 /0 (:60 1086 = . 
 01086 01 +{גס םפש 01 2410- . רֹוּפִּכ-םֹוי-יאָצֹומ

466 = . : 

 01086 01 906 84208?מ (904006/ 8. תֹּבַׂש-יאַצֹומ

(0407| == . 

 ;(םחל לשנ הֶכיֵתֲח 81106 (0/ 0600) (ץו/. ס --) 8 איצֹומ
 ,איצֹומַה !ו

 90 1166 2 ץס/80מ ?עסומ 8 4397 ש 4. ןַײז איִצֹומ
 ;הָבֹוחְמ ׁשיִא רַמַּפ ,איִצֹוה טז ןט61:1011מ14 16 11
 ,(עלנ איִצֹוה 60 8עעס86 (600 6197 6007*1/)

 טססא 01 1מסנפ} (2/.

 יֵתֹוּבִרְו-יַרֹומ --- 298 ==

 10 8:084 םת 661 עסקסעפ 8 ןַײז זעַליאיצֹומ
 ,וַעל איִצֹוה

 איִצֹה 90 80080 4 עטזגסז 0 2. ןַײז םֶׂשדאיצֹומ
 .ז ע נֶׁש

 0 8686 תמ 6611 זסקסע19, 4. ןַײז עַר-םֶש-איצומ
 .הֶּבִד איִצֹוה ,עֶר םֵׁש איִצֹוד 90 8186461

 ?ס 1וטס 10 106 606 01 {םס ץס8/ ןַײז ֹותָנְׁש-איצֹומ
 | ,ֹותָנֶׁש אָּלַמ

 יִלְצִמ ׁשיִא ןטסאצ גנפת (7. םיִחָלְצּומ) { חלְצּומ
 ,תּבַש-יאְצֹומ = 62. ש"צומ
 ,שדֹוק- תּבש-יאְצֹומ = 69ש- ק"שצומ

 ,שּוּתִו 8489 (47. | -) 5 קומ
 .=-84נץסע 0? 1081266 זמסת . ןֹנַּבַר"ריקֹומ
 "סיח8'80 186 20ת-04180009 21- ץלאמשנקומ

 ,(א תֹואיִצְמב ֹוניאָׁש רֶבֶד 6
 6016 6616 ץלַאמשנקומ ןוֿפ ָאד טרָאד זוא סע (46.) --

 ,רבד לבמ םש שי 04 סטסע92129
 .הָרָפִּכ הֹעָנ 0 עמסס, 90 ןסיש ש = ןעקומ
 ןנמקציסמס+ 40 1ם6 ?0ט08 (00 80206:2) 60. הצקּומ

 . = 011116016 90 טת802:/06 66. ירׂשְקּומ
 ;הָמיֵא ,-108, 1עוםמפ (עז. תֹואְרֹומ -- ,ס -) . אָרֹומ

 ,הָנָאְּד י - 2עטנ:ס1160810ת, 2416?
 .דחפ ,ארי 40 1681, 06 811810 ארומ ןבָאה --

 1081101, 112010)/ 6108010/ 060} גידארומ

 ,אָרֹונ
 ׁשיִא 90111010 גותפמ (2/ סע -) 4 קונשפנ-ארומ

 ,אָרֹונ

 ,הָלֶמְנ םם+ (2/. פ -) 9 עקשַארומ
 . = 6אװ61162066 06 לנרּומ

 ,דֹרָמ עס 16061, 6ש010 ש. 4. ןַײז דרֹומ

 סתס דטמס 1:60618 (/. -םידְרֹומ) . תֹוכְלַמְּב-דרֹומ
 . - פ91089 986 םיסשסנמזמסמס

 90 עטסס} 2881ת89 {מס 6.  ןַיזתֹוכְלַמְּב-דרֹומ
 ,תּובְּלַמְּב דֹרָמ םשסיטסעמננס9

 .- 0106 8. ךֹרד-הרֹומ
 סתס טמס 66601- (ע/. תֹואָרֹוה-ירֹומ) 4 הארוה-הרֹומ
 068 108000/8 01 1800101081 ן8ש6 2 1

 ,בֵר { לייש

 ןֶּבַר 2 21080 808018 (2/ ס -) . ונְרֹומ-הרֹומ
 יה 6( | ,לֹודְנ

 ץסזפסמ נפ 8 םונלש 1806 (2/ ס-) . עזרומ
 ,םיִכָלְכִלִמ םיִנָּפ םִע םֶדָא

 ןַטקַה ,רירוה 60 1006, 60601409 ש. 6. ןַײז דירֹומ

 ?מו8 2019201 דירומ םינ ןוא הלעמ טונ זוא סָאד -
 ,דירומ וניאו הלעמ וניא הז 8408 גסע 8

 .-זמִצ זמ88968 226 818 עז. יֵתֹוּבַרְו-יַרֹומ

 ,214624601611 שיטייד ןוֿפ (א



 ןורומ

 ,יָשּוּכ תזססצ (עז. סע -- ,ןע -) פ. ןַירומ
 ,תיִׁשּוּכ 2100118מ לטסזמפמ (2/. ס -) 5. עקנִירומ

 90 וׁשֹחְל 0 ומטענמטז) טםואקס; שש. ?א ןעלמרומ
 ןֵּמַר זנוג9061:, זמטנס 6

 60 זתטנזמטז 2881280 8 ןצעמוא ףיוא ןעלמרומ --
 .שיא ירחא ןנר ;שיא לע ןנולתה טסע80מ

 "סי 1088: סתס 05 ?םס 0ס8עסס8  ֹונֵרֹומ

 602161166 טיש 1081106108) 80860610108 (/?/-

 יֵרְמֹוגְל ּונְתִנָׁש רֹובְּכַה ייּנּכִמ .דָחֶא /ות1:/ 4 .7701006)

 ,(ןילופב םינפל) הָביִׁשּיַה

 1סמ1װס9סמ18נש -46  (2/. םיִׁשְרּומ ,ס --) 5. השרּומ

 .-ןטוצ

 6010מ7 פ. םֵׁשֹומ

6 = , 
 סזמס 109 2806 ץססװק1ס (2?. ס -) 8. םינקז-בשומ

 ,=-ס00תססץקזוסת (ז. םיִנָׂשּומ) .  נׂשומ
 ,הווְשּומ = הוָשּומ
 ?0 8906, ס0זמס 40 1סעזמ8 0 4. ןרעוו הווָשּומ

 ,רָׁשַפְחֶה ,הְַּּׁשִה
 עונג, 1011198נ 62610186 (2/ | -) 8. ריטשומ

 ,אָבָצַה ּךּוּנָח
 ,רוטשומ = גנורָוטשומ

 יאָבְצ ְּךֵנַה סס 1111 ש. 6. ןריטשומ
 .=- םצ1סזמ ; --118 0000071108 . ןֹוׁשאְר-לּכְׂשּומ
 םטץקעסת16 (/9) ;-.016/ (ע/. םילְׁשֹומ) 5. לׁשֹומ

 ׁשאֹר 6816 01 קס1106 (/? ;םיִטְפֹוׁשֲה שאר {ט(6

 .הָרָטְׁשִּמַה
 ,הָלֶמְלִמ םגוג811מ 8. ןילשומ
 ,הָלָמְלַמ לָׁש ס1 זמטפוומ 66/. ןענולשומ
 םוםנגוע םסס0זמק118166 (?. םימָלְׁשּומ) 5. םֹלָׁשּומ

 .-זמהת
 םנפמו} 80600210118מ66 לסס- (26 ן-) 4 תמְלְׁשּומ

 .- מת
 1מט808- !טֵקְׁשּומ זֹונָא תטפזמס8 (27. | =) 5 טַאקשומ

 ,טְקְׁשּומ ןיַי 1
 ץֵע חטסזמס8-906 (עז. רעמִייב -) 8 םױבןטַאקשומ

 .םֵקְׁשּוּמַה
 {/סיאסע 01 686 תטש- (2/ ן-) 8 טולב-טַאקשומ

 טֵקָשּוּמַה ץֵע ןֶצִנ מסי- 6

 ,םֵקָׁשּומ זֹונָא םוגפתמספ (ע+ | -) 8 ליוק-טאקשומ
 1106 01 1801600 101 דטסזמסם (2/ ס -) = עקשומ

 ,םיִשָנָל רֶצָק דֶגָּב ןיִמ
 .טַאקשומ = טעקשומ

 ,"טַאקשומ == טולב-טעקשומ

 ,-טַאקשומ = ליוק-טעקשומ
 | ,רֹּתוַוְמ = רֹּתַוְמ
 . = 81100060, ץסנידמ19966 (2/ ?60) 06} רּתֹומ
 .= 1081, ץסמפ1מ6ס 5 רתֹומ

 .-}!טצטנש 5. 2/ תֹורְתֹומ

 8601101מ601/ = ;  }168106206

 גודלִזַמ -- 296 --

 ?גסט 820 1011006 (/200000 0560 2/ ךל רעומ
 -  .={פמ 160400100 6 (קסיפסװ 0} 6 ט00

 .-1189 (/. תֹוחָּבְזִמ) . חַּבְוִמ
 ,ׁשְרֹל ףֶמֶּכ 880106 זמסמסצ פ.טלעגדחֶּכְזִמ
 יעֵבָמ ,-סנמקס;, םתטטעס} 01500810104 5. נֹוָמ

 ,הָנּוכְּת
 .= 8006 םה?טס, 860116 208:/ . בֹוט"גזֶמ
 ו0ס םבקמסת, 10 628006 2 ?. ךוז ןַײז ןֹמַדִוִמ

 .ןֵמַּדְוִה
 .רֵהְוַה 0 יטּפעמ ש. 6. ןַײז ריִהְזַמ
 ,גווַנְמ = גוַזְמ

 יו 90 ץפות, ססוגק16, 14800מ . 6. ןַײז גווַזְמ
 ססטץ16/, 108000-108061 (8000 0/ 5. םינֹווְז-גווַזְמ

(1600 = . | 

 400/-ץ008? 81מט166} זמסעט- (2/. תֹווּוזִמ) . הֹזּוזְמ
28 -. 

 ףֶסְּכ 1084צ} זמסמסצ, 0988 (2/. םיִנָמוזְמ) , ןֹמּוזִמ
 לָׁש הָרּובֲח 8 ססנמץפמ}צ 01 42:66 זמסמ !ןָמְוִמ

 םיִׁשָנָ הָשלְש
 10 887 8806 מ 8 ססזמממצ 01 ןמוומ ןשמנעב --

 ,םישנא השלׂש לש הרובחב ןוומה תכרב ךרב 6
 טסתס- !הָלָּכְלַּכ ,-פ1ותמסמצ ;--1004 8. 2. תֹונֹוומ
 תַכְרִּב 4000 סמ לםעוסט8 6288 07 6
 ,תֹונֹוזְמ

 .-=.1006 109 סתס זו081 8, תחַא-הדועס-ןֹוזְמ
 ,בֹוט-לומ = ם2/ז. ט"זמ
 006 טטמס 2008 ױ010126601ש, 086 יטתס 01- 8. דיומ

 .-.10468 יט1001מ7!8

 .-=-10 1818117 1016 ט. 6. ןַײז ףייַזְמ

 68- ;--1מ18סמוסטסט8 161106 (2/. םיִקיִזַמ)  קיזַמ
 016ש69 :בַל ץיִּמַא ׁשיִא י1ם2 זמפמ/ 1

 ,דֵׁש ,- 4680, 0611 :;ץּורָח םָדָא זמפמ

 .-90 םטע? ותוטַעס ש. 6. ןַײו קיזַמ

 ..  ףײז קיִומ= ןקימ
 הֵּכַו 00 60491616 !הֵּכַו טס ?8שס+ ש. 6. ןַיײו הֹּכִוְמ

 ,רֵכְוַה סס עסנג146 ש. 6. ןַײז-ריּכְזַמ
 60 8הצ 10 1001001181 ש. 4. ןַײז תֹומָׁשְנ-ריּכְזַמ
 ,תֹומָׁשְנ תֵרָּכְוַה תַּלְפְּת רֹמָא טנפץסע 101 16 4

 8וסמ 0? 986 ;--898, ק18060 (2/ תולָזַמ) 5. לומ
 . =* ןוגס1:, 1010ט46 ;-606

 06 !םיװ רע וװ םוא ףיא (לומ'ס) פומ ַא (20.) --
 הברה אוה עדוי טמסיוט8 1690 זמטסמ, 1866664|

 !תמאב

 90 06 8 ץס8'1800 לֹומ םנצעמוא ףיוא ןוומש (46) --

 חחלצה איבמ רותב שיא לצא דמע 1088609 4 00168)

 ,(םיקחשמב)
 8מטת4- !הָחָלְצַה עעס8קסע19ץ } 8060688 8. הכָרּב-לזַמ

 ,(הדשה תואובתבנ עַפָׁש 8806 (0/ 6 ס/יסק)
 ,הָחָלְצַה איִכֵמ :ַחיֵלְצִמ ,לֶזִמ לַעַּב ןוגסצ 66 גְוֹרלזַמ



 ןַײז לולַזְמ

 10 618168816, :לוֹה 0 ס0062מסמ ש. 6. ןַײז לוְלַזְמ

 ,לוָלַו 8116

 60 סגס8קסת, 1660306 186 2 4 ןַײז חקָמילוְלְזְמ

 .ריִחָמ זה םנ6

 . = םסס0 !טס| (60070:000410) 401. יבֹוט-לוַמ

 ,החלצהב ךרב 60 600618601846 בומ-לזמ ןבעג --

 .חֶחָּפְׁשִמ גַח !8זמֹווק 16884 (2/ ס -) + יבֹוטילוַמ
 . = 88! (2/. םירֹומְזִמ) 8. רומְזִמ

 ,תוריהמב ,הצורמב 116מ6! רומומ ַא וו (40,) --

 60 ססזמזמ1פ 86ט11סנש} 90 8016 א ןַײז הֵנֵזְמ

 .הָ
 וֵרְו וס ט/86 סמ, םטזש סמ 0 6. ןַײז ֹורֵזְמ

 1100016 םטמק סמ ; - 2486 (1. םיחרְזַמ) 5, חרֶזִמ

 יִחְרְוִּמַה ריִּקַה לַע םיִמָׂשֶׁש הָנּומְּת 1מס 1:881ס/מ 0811
 .(יטרפ תיככ וא תסנכה תיבב)

 . .יחָרְומ 12880סנ8 66)}. גֵידחרְזִמ

 ייֵחְרְוִמ ריק 1:886ס/ת טש081) . סנַאװ-חרֶזִמ
 .תיִחְרְזִמ חּור 1:486 טס1864 {, טנִיוו-חרְזַמ
 .הָרְזִמ דַצ 1288, 1:888 8106 4. טַײז-חרֶזִמ

 ,חָרְזִמ דַצ לֶׁש 1:8806 06) . גיטַײז-חרֶזִמ
 נמסנגססע 04 686 0118000צ (//. םיִחְרְזִמ) 5. יחְרְזִמ

 .- שעס80 01 8

 ,חֹומ = ח'מ

 םנסאמפזמס 01 םמ ,גזזמסתופמ (60 2000/ 5 חֹמ

 == ;(היצולנב ידווב ריעב) יִניִמְרַאְל יּוָּּכ {66014000)

 .(א הֹהִמִּת

 . = םע0168/ (2/. תֹואְחַמ) 6 האְחַמ

 .קיומ = ; = 468סע0ץס/ (41 םיִלְּבַחְמ) לֹּבחִמ

 .רָפֹוט , - םגסםסע, ש1146/ (2} םירְּבַחְמ) 4 רֹּבַחְמ
 .בֹתְּכ .רֵּבַה 0ס ס60זגקס86} 1106 ש 4: ןַײו רֹּבַחַמ

 00 1תטסתס 80- :ׁשָּדֲה 00 {6םס ש. 4. ןַײז ׁשדַחַמ

 .ׁשֶדֶח רָבָד אֹרָּב , -- 81668148 םסוס

 60 01688 486 םסיש 2100 הנבל יד ןַײז שדחמ -

 .הנבלה תא (שדק) שרה

 .בִיַח ,- 001860 60}  ביֹוחֵמ
 5. טַײק --|| :לָמּומ .בִיּוחְמ 00118890ז9 00) גידביּוחְמ

 ,בּויַח ס01192?וסת
 60 0ס 01 018ס/סם? סְקֹותֹוסמ ; ש 4. ןַײו קלּוחְמ
 .הָעְדְב הָנֹוׁש היה 00 0146, 6

 0תס סטגס 18 0808 0100, . םֹחְל"רסּוחִמ
 .לֹודָג יִנֲע .םֶהָל רַמֲח 8 טסעֶש ט00/ זמגמ

 0048146 01 486 סהזממ 089ע8- 0606 הֹנְחַמַל-ץוחְמ

 ,לָדְבֶמ 06
 .ץּוחמ אָּבַה ססזמומק !?סזמ 0008106 60)} עֶנֶצּוהְמ

 ע08מסני זמ680 טצסט8מז 00 8 900 שיולֿפ ענצוחמ =
 ?עסצמ 2 1118 (10/606 60 45 204 80001604 /0 102)

 ,ץּוחַה ןֶמ ריִעְל אָּבַה רֶׂשְּב

 יקלמע רכז תא החמת החמ ןוֿפ (א

 ןַײז הֹלֵחְמ --- 997 --

 8 תסת-טת1סמ יטסצאזמתמ רעמעברַא רענצוחמ --

 ,םילעופ תדוגאל רבח וניאש לעוּפ
 טצ8ש60-18066 (2ז. רעמינּפ -) 5. םינָּפװ-ףצּוחְמ

 | .לֹודָג ףּוצָה םנפת, 21:02889 1611סש
 סתקניםטס 03 ץזינמסנמפ- (2/. םיִקְקֹוהְמ) 4 קקֹוחְמ

 ,םֹופְּדַה תֹויִתֹוא קקִוחְמ סדמס8

 .טֹוחיִמ = ׁשֹוחמ

 . ט14ס'8 סע 0:10080ס1מ'8 (2/. םיִנְּתּוחְמ) +. ןּתּוחִמ

 לַע בֹור ,-1618004 צ תמהעעוה2ס ;--180מסע

 יעֶרֹומ 600006910ת ;ןֹוּתִח יִדָי

 ,ןּוּתִה 60ת2609108 טצ זמהעזו22ס . טֿפַאשענָּתּוחִמ

 ,עטתנָּתּוהְמ = תֹנְּתּוחְמ

 ט8'1166 סע טע1000ססזמ'8 (27. ס -) 8. עטתנֶּתּוחְמ

 יתָנֶּתְחִמ 6180108 טש זמ8עע1886 :הָנֵּתְהִמ מס

 יתַעַדֹומ 602601100 !ןֹוּתִח ידי לַע הָבֹורְק

 סע016 01 ץסםג (68 426 (ע/ םירֹוזְחַמ) ?, רֹווְחַמ

 09016 09 קה 101 486 ; -- 1:7000:8// 017002060)

 . = 801108ץ8} ץע8עסנ-0001 101 946 8
 07016 01 186 זמססת, !טתמפע 8. הנבלַה-רוזחַמ

6 = . 

 .בֶטּומְל רֵוֲחַה 90 166181נ 6. ןַײז בשּומְל-ריזְחַמ

 00 6ת0001866 !קֶּוַה 90 8סעסת8מסמ ש. 6. ןַײז קֹזֲחְמ

 ,רֵדֹוע

 .(א םיִלָבֲה יִקֹוחְׂש 681/ץ1מ0 6118 5. // תוקְזְחַמ
 60 6117-402117 יס16 ןצעמוא טימ תוקוחמ ןכַאמ --

 .שיא םע עֶׁשעַׁש 8 טס190מ

 בייַחָּמ = ביַחְמ
 ןוטומַאא !הָלֶּכְלַּכ םסטנוּפמצמסמצ (2/. תויחמ) .. היִחְמ

 | ..עכימ == !הָסֶנְרַּפ

 ינֹונֲעַּהת ץ!ס88טעס, 06088? (2? תֹויַחְמ)  היֵחֵמ

 .ׁשֶפֶנ ביִׁשֵמ עס1108מ1מ9 06). גיד = || ;גָנע

 יגנַע סס 66118:06 :ׁשֵפָנ בֵׁשָה 60 6168 6. ןַײז היִחְמ

 הָיְחַה 0 ס8טעעסס1) 16ש106 עט. 6. ןַײז םיִתָמ"היֵחְמ

 ,הָּיִחְתִל בֵׁשָה .םיִתֵמ
 .היַחְמ = ׁשִינהיֵחְמ

 ּוׁשָפָנ ביִׁשֵמ ץ088148/:01 00)} ניד - .תּוׁשְפְנ-היִחְמ

 .גָנֹע טיִּבְׂשַמ 461186?ט1
 60 1140 ס* םעסםסט206 קטוופק ט. . ןַײז בייֵחְמ

 .יָחָרְכָהְל הֹׂשָע 60 ס668819806 !בִיַח

 6 808408 40 168808 בייחמ ווא לכש רעד -
 .בייחמ לכשה

 .היֵהְמ = הייֵחְמ
 .=10181ט60688) ם81408 (2/ תוליחְמ) . הֹליִחְמ

 .=1ט1| 101810000688 5. הֹרּומְג-הֹליִחְמ
 . = 08ע416108 (2/ תֹוציִחְמ) 5 הֹציִחְמ

 אב ןַײו ללַחְמ = ןַײז הֹלֵחְמ

 :קוח שױוש ןשיאערכעה םעד ןוֿפ שינ זיא תוקוחמ {א -

 'הלח מט ןצישפיל .ײב {ב .קווח . רעטנוא גנוקרעמנָא ,ז

 .לל חמ טָאטשנָא



 הקֹולְחַמ

 .תֶקֹולְחַמ = הָקֹולְחַמ
 גוטווסמ 0? סקות- (עז. תֹקֹולְחַמ | -) א תֶקֹולְחַמ

6029606100 ,10--. 
 ?ס0 ט101446 ;(םשה) לָּלֲה 80 חע01826 2. 4 ןַײז ללַחְמ

 ,(תבשנ לֶלַח

 60 ץץ0180 106 תפנמס 01 0 2. ןַײז םֶּׁשַה-ללַחְמ
 ,םֵׁשֲח לֵּלֵה 64

 ט1018001 01 986 (2/. תֹּבַׁשיילְלַחְמ) 8. תֹּבַׁש-לֹלַחְמ
 . = 880084?מ

 00 +ט101806 180 82020898 ש. 4 ןַײז תֹּבַש-לֹלַחְמ
 ,תָּבַּׁשַה תֶא לֵּלַח

 ,תֹּבַש-לֹלַחְמ = קִינתּבַש-ללַחְמ
 ןעו9806 (זמ 4 7670006- (ןז- םיִקָלַחְמ) 5. קֹלַחְמ

 60מ11סט016180 ;(חבישיבו ןֹווֶמ קֲֵּהְמ { 661 600606:04/)
 ,-לע קֵלֹוה

 ,קָּלַה סס 010146 שם (. ןַײז קלַחְמ
 זושסעסט8 ןמזסזקעס9ס6; (/. םיִריִמְחַמ) 8. ריִמְחַמ

 .= 01 186 }8יט

 60 טס זו2סעסט8 ומ 406 10/6/- ש. 4 ןַײז רימְחַמ
 .=- ענ:0686108 01 686 }86

 .ריִנָּפִמ טסס8080, 2008086 01 60) תֹמְחַמ
 {ס} 80טסע8} ע6880ת8, ע/ו- םיִמֲעַט הֹמַּכ תמְחַמ

 .--10/ תמסעס 9884 0860 4808
 זתט191- :אֵבָצ מ089 ; -ספצמק (ע/. תֹונְחַמ)  הֹנְחַמ
 ,ןֹומָה 6

 {0 :ךָה .רֶּמָּל סס 6680, 10101806 0 4. ןַײז ְךנַחְמ
 ,(תיב) ךֵּנַה 6

 . - ס8וצ8ווס 01 081? 8 8סאס} 8 לֹקָׂשַה"תיֹצְחַמ
 {8180:1660 4000086 !הָקיִחְמ .קַחֵמ 61890/6 8 קַחְמ

 .ףָיְוִמ ןֹוּבְשֶח
 .הָיִפיםֹוליִּפ טמו!ספסמקמצ ; - 0800 8. רֹקְחֶמ
 ,- 60-עגסענסיט 606. רָֹמ

 ס0ז06016/ 01 8 ףטפעעס} 10286- . ביִר"ֹרחְרַהְמ
6 =. 

 ,בֶרָחֲה 00 6089/ס, }8 1088906 0. 6 ןַײז ביֹרְחַמ
 בֶרֶחַה 60 4080/09} 1ט01108 ש  ןַײז תומְלֹוע-ביִרְחַמ

 ,תֹומָלֹוע

 60 ס400זמז0ט0010846, 822006- שש. 4. ןַײז םיִרְחַמ
06 -, 

 , -וֿפט|9סע 806 2188ממסזמסע 8. ףֹרֵגְמּו-ףרַחְמ
 {0ס ותפטו6 2280 2128  ש 6 ןַײז ףֹדַנְמּויףרַחְמ

 .- סעמס6
 486 םּהצ 816ס/ 980 1229 9. םירּוּפַּכַה-םֹוי-תרְחֶמ

 ,-- 04 600סע66
 .-זמסט8מפ (ץ/. תֹובְׁשְחַמ) 9 הבְׁשְחַמ
 (ע1. תֹורְזתֹובָׁשְחַמ) . הרֶז-הבָׂשְחַמ

 .- גסט89, 611 91 סט98
 2004 ({/. תֹובֹוׁשיִתֹובְשְחַמ) , הבֹושיהבְׂשְחַמ

4006 -. 
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 קונסואימ -- 9298 --

 ומלסת?וסת 18 100 8870 88 ץע- הֹׂשֲעַמְּכ הֹבָׂשְחַמ
0 040.-. 

 סט11 +נגסט8+ (/ תועָר-תֹובְׂשְחַמ) . העָר"הֹבְׂשֶחַמ

 ,אָחְרּוא בַנַא טצ 16 טטפצ, 8ןנגיסקס8 600. ןתובְשִחַמ
 ,ןֹומָמ םנסמסצ ;-ססומ (/. תֹועַּבְטַמ) ף עַּבְסַמ
 .חטיִמ = הסמ

 60 :רַהֵמ 60 000180 28 1084 0 6. ןַײז רהַטִמ
 ,(תמ) רֶהַמ טט884 (6 6600 000:/)

 ,לוטַאמ = לּוטמ

 8 טס106264 טט19מ (26 ס-) 8 לַּפּוטְמ
 ,- 8 19186 {פזמווצ

 . -ום88תס זופמ (ע/. םיִפָרּושְמ} .. ףרּושִמ
 .--ומ9880 טטסזמתמ (ק/. |--) = תֹפְרֹוׁשְמ
 60/80006 ; - 160180104 (10/179) 04)- שטשוצמ

 .עֶּגיִשיִב

 0046 ט0

 ם8ומס 01 0סמס 03 186 228618 םע- ןֹורְׂטַטַמ
 , -.דמֹוםוֿפפטעומפ 0610/6 006 1מ1046 09) 4

 60 1מ88ס !ביִמֵה 10 40 8006 6 ח ןַײז בֹיטָמ
 .קֶזִנ םַלָׁש םננ8

 .הָמיֵא לָּטֵה 60 90/086 101/0ע 2 04 ןַײז המיא-ליטִמ
 0 סם840 0810 01102806 2 2 ןַײ םיִמ-ליטִמ

 .זא ןֵּתְׁשַה
 . = סז8+0ז, ץ!0860ס/ (ץ/. םיפיִטִמ) 8 ףיטַמ
 מס 0108, 011814168, 11:04862010 8 2? םיִלָטְלַשְמ
6= 8101610688 -, 

 40 זםמתא8 ט001088, 06116 ע 4. ןַײז אמְסִמ
 (ב רַחַׁש 60 אסזוטקפ !אָּמַש קס|!6

 (קו. םיִנֹומְטִמ ,ס -) ןימְטִמ
 .רֶצֹוא . -

 צהטסזִצ 019008, 04100108 000- 5 2/ םיִמַעטִמ
680108 = , 

 ָחֵרֶּמַה סס 6ע08016 שש 6. ןַײז חירטמ
 .(ןעמו עמ = ימ

 חרֹט זעסט016 ילָמע הָעיַני 18 0סע, 6011 + יימ
 6098 סֹומַק/ זסקט181טס :רָעֹכְמ טעֹוע 00/ סואיִמ

 ;ַעּונֶצ יִּתְלִּב .רֹוהְמ יִּתְלָב .םֹואָמ 0080606 !בָעְחִנ .םואָמ
 .עֶר 0

 .םֶמעַׁשְמ טסעש 16810ט8 06/ םיאמּו-סואיִמ
 היה 90 0000106 1660008 = 4 ןרעוו סואְמּויסואיַמ

 .םִמְעַשְמ
 ץוק 60 108106, םהטס 4 0188054 ?. ת ךיז ןסואיִמ

 ,לֹחַּב

 ם0810 466

 ,תָרֲעכְמ הָׁשִא טעוְ} טסזמפת (21. ס -) עציגסואימ
 .רֶעֹכִמ שיא ט8וצ} 161/06 (עז/ סע -) 4 קינסואימ

 -ַאב רעטייוצ רעד ןיא (ב .112061621000 רענַארפ ןיא (א
 -םואעליבוי) "לתענניֿפשטניװ,, ןיא ןשטיוװָאמַארבַא = ייב גנוטייד
 ,(287 טייז ,עּבַאנסיוא



 טַײ-סֹואיִמ

 ט8110688 ;םּואָמ 108600801060088 5. סַײקסיאימ

 80106- ;םּואָמ רֶבָּד 8סנמס11מ/* 018808110/ :רֹועַּכ

 ,רֶעֹכְמ םָדָא טעֹוק ץסנפסמ !עֶר רֶבָּד סוותָש 0
 .רָּבְכַע עסט6

 ,ןעקיוימ = ןעוַאימ

 ,דָרָמ ע606110מ, 866100מ (ק/ |--) +. שזעטַאימ
 .הָדיִרְמ

 ,דֵרֹומ 6061 (ץז. סע -) 5. קינשזעטַאימ
 ,גֶלֶׁש תַפּוס 8ננסוט-890נמ (עע. ס -) +. עצילעטַאימ
 ,הָּנַּדְנּד ,חֶּתְנִַמ זמומפ 6 עקטַאימ
 ,הָּתְנִמ תֹוּמִמ זמומ?-6יסקפ +. ן;. ןפָארט-עקטַאימ
 .(קחשמל) רֹוּדַּכ 0811 (עז. סע --) 5. שטַאיט
 לֵּבַּג ,שּול 10 1:680, דשסע/ (00/) ש. 6 ןעשסטַאימ

 ,(רמח)

 .קּוחָׁש קַּבַמ 600806060 4089 8. קַאבַאש-לַאימ
 .(א תֹונֹועְגׁש לַעַּב 68נ101008 ץסנֿפסמ (2/. ס --) 8. איִמ
 00 008ץ8ו ם1טס טק םסקס ש. ?. ךוו ןַײז ׁשאִיַמ

 .ׁשֵאָיְתַה
 40 זמפעשש 186 0140 01 8 ש. 6. ןַײז םּבִיִמ

 סס ףץצסץקע180ס} (106.) !םָּבַי סמ1161088 101
 ,בֹנָנ ,ֹומְצַעְּל ַחֹקָל 1

 ,(בהָרָרְּב סוגס1סס, 8196/ת81176 (ןז. ם -) 8 אנימ
 1יס880ת !-:||.  ליִאֹוה ,-רֶׁשֲא ןַעַי ט608װ86 00װ}. ֹוניִמ

 ,םִעַמ
 ,טַײק - ,ךולנעמ = טַײק - ,ךעלנומ
 ,רָהְזַה סס 8410, 811906ע 0. 24. ןעלנימ

 .רּוטסקומ = רּוטסגימ

 .עגעגעמ = ענענימ
 .ףִיָע ,הָאְלִנ רטס8עצ 9166 00), רומ
 ;הָנּוכְּת ,.- 1816 01 082186096/ (ע/. תֹודיִמ) 5 הֹדיִמ

 .לָּגְרָה ,גָהְנִמ ,-- תגפנגמסי,; 13
 ,הבוט הרֵמ 4000 6819, טו ג6 הדימ עמוג --

 .הער הדָמ 086 4181, 6106 הדימ עטכעלש -

 8006 11219 041 ({/. תובֹוט-תודיִמ) + הביט-הדיִמ

6 //011218096 = . 

 ןמספפטע6 10/ 106288016, 2/- הֹדיִמ דֹגנַּכ הֹדיִמ
6 10 1146 = . 

 00 עססטנת 111:6 101 111:6, הדימ דננכ הדימ ןלָאצַאב --
 חדמ םלש 90 ץּפצ 8 ע0180מ ות 2ופ סששמ 00ות
 ,הדמ דגנכ

 ט86 1:8ו9 01 סםה- (2/. תֹועְר-תודיִמ) 6. הער-הדיִמ

 .--1406961, ט6

 .-1עסנג 1806 10 2806 2; דִיִל דַיִמ
 שש 7. ןו -||:הֶאְלַה 9ס טטסגנצ, 186/206 ;. 4 ןרִיֹמ

 ,לָּמַעְתִה ,לֹמֲע 10 1810 1
 .,עצונדעימ = עצינדִימ

 ,תּופָיֲע דטפ214088, 18618טס . טַײקדומ

 ןֵאָמ טָאטשנָא ןצישסיל ייב (א

 ?וגימ טימ תוכייש ַא סע טָאה

 רשפא ;ןצישֿפיל ייב (ב

 ןטלַאהטומ -- 999 --

 .-{383106 =. ןיִדַה-תַדיִמ
 .--זמסזסצ, 1800186206 .. םיֹמְחַרְה-תֹדיִמ
 זמאממ 01 ת0216 0נ1ומ  (ע} םיִסְחִּויִמ) 4. םחּויְמ
0 -, 

 .=-יטסזמפמ 01 0016 מוות (//7 |--) 5. תֹסָחּויְמ

 .(לותחכ) לָּי 60 זמסיש = 4 ןעקיוימ
 .וּב קיִנָהְל קּוּבְקַּב םטסעזמ-ט04616 (2/. ךע -) לקוזומ
 תַּב ץסטמע0680 080049ס0/ (2/ 9 -) עצונוזומ

 ,הָריֵעְצ
 ץסטמ2080 80ת, ץסטמ4689 (1/. סע -) 8 קוניזימ

 ,ריִעָצ דֶלֶי ,ריעְצ ןֶּב 4
 ,עצונוזומ = עקנוזומ
 168, :לֶלְמֶא ,לַּד עססנ, 1018618016 66/. ענרעזומ

 ,רֶׂשָּב-לַּד ?םומ

 40 00 8106 (0/ 6 7060 1002 ש. +. וו ןַײז - ַחֵיִמ
 ,(תשא םע שיא) דַחַיְתֶה 6 400000)

 0180886 !הָׁשְלֶח ,- דט0810688 (2/. | -) 8 ׂשֹוחיִמ
 ,זא תיִריִמְּת הָׁשָלֶח סנגיסמ1ס 0180886 ;הֶלֲחַמ

 {0 06 ץעסט64 0? סתס'8 40606ת4 ש.?- ךוז ןַײז סחִיְמ

 ֹוְּחַפְׁשִמ םַחַיְּב הֵאְָּתִה
 .עֶצְמֶא 1מ10016, 101086 +. !טימ

 .עצמאב 1מ 986 10106016 טומ רעד ןוא --

 ,-ָּב ,תֶא ,םִע טטנ9מ, טצ עסק. !טומ
 ,גומומ == ;םִיַרֲהְצ 1410489, תססת . גָאטימ

 לָׁש 04 1010687,! 0 ת0001106 00)}  גַודגָאטומ

 ,םִיַרָהְצַה
 ,טײצ-גומומ == ;םִיַרֲהֶָצַה תֶע םססמ0106 +. טַײצ-נָאטומ
 ,(םילילאה תדנה) הָיְנֹולֹותיִמ ענצפגס1ס8ש 5. עיגָאלָאטומ
 ,רֲהָי ט0469מ61 660. רעדנַאנַאטימ

 לכ 811 {םותע8 49086000/ רעדנַאנַאטימ ץלַא --

 ,דחי םירבדה
 היָה ,-םִע דַחַי דבֲע טס 60118001846 ש. . ןסעברַאטומ

 ,הָדֹובֲעַּב רֶכָה
 ,הָדֹובֲעַּב ר 00118001890+ (27. --) 8. רעטעברַאטומ

 תּוחָרְֶאְּב רֵכָח 4611010-6191ע68 (1/. --) =. רעגרובטִומ
 יש | א

 יע ,רֵבָח ססנמנ806 (2/. רעדירב -) 8. רערורכ|שִי

 ,חָא

 אֵבְה 0 טנומפי 2108 טוזג 0תס ש. 6. ןעננערבטיומ
 ,ֹומע

 ,הָדּוקְּפ ססנגנמ18810ת (7?  ךע -) 84 לרעבוגשימ

 ."םע ְךֹולֶה 00 םיס 2109 ש19מ 2 4 ןַיײגטִימ

 ,רֵבָח עגסזמקס/ (1/. רע --) 8. דולגטומ

 60 םוטס 8 קס1804 801069מ1ת8 90 ש. 4. ןבעגטיומ
 ,ֹוּמע תַחַקְל רֶבָּד ׁשיִאָל ןֹהָנ 846 21024 רט1פג

 80160661 1{ס0ע 986 ;-266 (2/ ם--) 8. הטיֵמ

 ,םיִתָמָל הָּטִמ 684
 ,"םִע קֵזֲחַה 00 8106 יא1סג 6. 4 ןטלַאהטמ

 .ןצישפיל ייב גנוטיידַאב רעטצעל רעד ןיא (א



 ןֿפלעהטומ

 ,-ל רֹוָע 90 218, 858186 . 4. ןֿפלעהטומ
 ,רָזֹוע ס1קס) 288180829 (ק? ס -- ו=) 8. רעֿפלעהטומ
 .יֵעיִבְר םֹוי ט00600868 . ךָאװטומ

 ?ס ןטמסיש 0421 ךָאוטומ ןוֿפ וק ַא יו ןטנוו .(46.) ד-
 ,המואמ עדי אל

 .יִעיֵבְר םֹוי לָׁש 01 1/06008689 460. גורכָאװטימ
 ,רַחיְּב הָלּועְּפ 600ס181108 8. גנוקרַיװטימ
 ,דַחַי לעֶּפ 80 00001846 ש. 8. ןקרוווטימ
 ,=םָע רַחַי היָה 90 26 9002666/ טט10ג 0 4 ןַיוטומ
 ,הָעְדֹוה 6סנמצמטמ1044100 (2/- ןע -) 5 גנוליוטטומ
 ,ַעיִדֹוה 40 סס0תגנמוגמ10806 ש. 6. ןליוטטומ
 ,םִיַרָהְצַה תַחּורֲא 61ממס (2/ |--) . גוטומ
 ,םִיַרֲהְצַה תַחּורָא תַע 6:םתסני-?ונג6 + סַײצ"גיטומ
 ,הָפֵמָא תגס01128 (2/ ןע - ופ -) 5 גניטומ
 ,חֹועְּבִצֶא יִלְּב די-תיֵּב עם100 (עז. ס -) 5. עקניטומ
 :יעְצְמֶא 106888, 1806/ט4 (עק ןע-) 4 ולְטִימ

 ,הָלּוּבְחַּת עס100649 :ְךֶרֶּד 100808, טטפצ
 101641108, 1066!טנמ !יעְצְמָא 1010616 66/- גלטומ

 ,יָנֹוניֵּב

 ,םִיַניַּה יִמְי תג18616 2008 4. רעטלַא-לטיומ
 ןעפע1101/16 (ש) (עז רעטרעו -) 5 טרָאוװװלטומ

 ,(קודקדכנ יִנֹוניֵּב

 .עֶטְמִמ ְּךֶרָּד 1416610 ססטז86 (ע?. {=) + געוולטומ
 ,הָלְמָח ססנמק88810ת, ק19צ 8. דַײלטומ
 לבֶמ 90 טטנ/סע 108ס0מ0ע רו ש. 0. ןדַײלשומ

 ,"םע רַהַי
 ,ןֹוכיִּת 816019ס118ת080 66/ שידנעל-לטומ

 11661461180084 608 םי רעשודנעלדלטומ --
 ,ןוכיתה

 זמאגמ 0? 1800614806 (7/ טַײל .-)  ןַאמןלטומ
 ,(םייחל) םיִנֹוניֵּב םיִעְצְמֶא לַעַּב נמס98

 זמס61- ;יִנֹוניּב 103461108, תנססוטנמ 66/. גוסעמלטומ
 ,(םדאנ יָנֹוניֵּב 6

 .יִעָצְמֶאָה 1ג16816 46/. וע. טסלטומ
 00 םעעפת8ס 810028 98010861- 0 7. ך ןעלטומ

 ,ֹורָבֲחַּכ ֹוניֵּב רָּדַמ 8
 .ָוִ,עַצְמֶא תנ18410, 0168 4. לַאֿפלטימ
 וָּכְרִמ ססמלניס (ןז. | =) 9. טקנופלטומ
 בָא טסןופועס (ןסטס|) (0/ ס=) 5 ןטסַאקלטומ

 ,הָלֹודְנ תֶקְרַּב
 ,תינֹוניֵּב הָנָלְּפַמ 1014016 01888 8. סַאלק-לטומ
 תיֵּב 1מסמ001806 802001 (2? |-) + לוש-לטימ

 .יָנֹוניִּב רָּפִמ
 .יַעָצְמֶא קֶלֵח מג10016 ךסע (עז. רע -) 8 קוטשלטומ
 ,תֹונֹויְמַנ ׁשיִאָל היָה 00 סצמסע1סמסס ש. 6. ןכַאמטומ
 ,תיִמָע 1011סוט-עמפמ (ע/. | -) 8. שנעמטומ
 ססת- !ְךֶוָּת ,עַצְמָא תננ0016, 101086 (7. ס -) = ןטימ

 ,וָּכְרֶמ 61

 ;םויה םצעב ומ 0ע0864 648911800 גָאט ןטומ ןוא --
 .הלילה תוצחב 860 6 טכַאנ ןטומ ןוא

 םי

 סנטסניוומ -- 9800 --

 ,םאתפ 21! 849 0866 ןענורעד ןטומ ןוא --
 ,הָקָרְבַה 1188מ 8. עטימ

 ,ץצנ ,קֹרבַה 90 1188מ ןגױא וד ןוא עטומ ַא ןָאט --
 ,עקלעמומ = קעלעטומ
 ,יִקַנְמ ,הָעָי םטפ!-טצססנג (2/. ם -) 5. עקלעטימ
 אצָנ .קֵרְבַח 00 118488 0 4 ןעטימ
 ,"םָע דַחַי לכֶא 60 681 1086061 ש1ומ ש. ח. ןסעטימ
 ,(אעֶגְׁשִמ סיפעק ) 1ת8806 04). ערעטומ
 ,םָע רַחָי ַעמֶנ 90 1100 1008 טו ש. ח ןרָאֿפטומ
 ַעֵצּב ףַּתַּתְשִה 90 םץנמַקפונגופס דחוסוג ש. . ןלוֿפטומ

 ,שיִא

 ךלֹה 90 ספאנצ 8108 סג סתס ש 0. !רוֿפטומ
 .ֹוּמע

 דַחַי אֹוּב 40 0016 2108 רטולג ש. 2ןעמוקטימ
 ,"םע

 ,"םָע רַחַי ַחֹּלְׁש 0 8046 2108 ס9ג ש 4. ןקישטימ
 ,בֹחָס 60 6128 8100 0. 6. ןפעלשטומ
 ,(רושנ הֹעָג 60 ט01!סיש ש. 4. ןעשטימ
 ,-םָע דַחַי קֹהָש 90 ץופצ וו ש 4. ןלופששומ
 ,קונווָאיַאמ ,יַאמ = עקװָאַײמ ,עװָאַײמ ,קינװָאַײמ ,ַײמ

 ,עקווָאיַאמ ,עווָאיַאמ
 ,ךוז ןַײז ׁשאַיְמ = ךיז ןַײז ׁשאֶיַיְמ
 םו 1858 (ע?. ךע -) 5. לרוומ

 ,הָמָלֵע ,הָלּותְּב 660
 ,וָלּותְב ּהָתֹויְהִּב 14 218:0600006 460. זַײװלדיײמ
 לָׁש 01 8 1081068 !הָרֲעַנ לָׁש םונוופמ 40/ שלדוומ

 ,הָלּותְּב
 0 8גטמ, 6660 ?עסזג (. ע. ןטימעג) ש . ןדַײמ

 אל 90 תנופ8 6868 01מ0/ 0. ?. ךיז -|| !ַמ רו
 ,ּוהֵעָר תֶא ׁשיִא אֹצְמ

 .--יטגס אמסט8? 2//- ערי יִמ
 ,םיִרָּבְכַע לֶׁש 04 10106 66. ןוַײמ
 ,םיִרָּבְכַע תַאֹוצ גטמ8 01 1106 5. קערדנוַײמ
 ,(ב םִיַסָנְכִמ טעסססװ08} ץפתלפ 3. ען. סעקטַײמ
 ,חְָרַמ ,ליִמ 1116 (27. | =) 5. לַײמ
 ,-םבלַמ == ךעלפַײרג-טכַאלַײמ
 .יִלָׁש תגק (. ע -) קויסוו. 0058. ןַײמ
 ,הָנְוַּכ סס{1009} 10004/10ת 5  'ןיימ
 ,רֶתֹוי עמס1:6 600. ?ןִייֹמ
 ,הָרָבְמ ,הָעָּד סץותוסמ (עז. ןע --) 8. גנונוומ
 ;ִיִבְׁשִּב ,יֵרּובֲעַּב 101 זגצ 8886 --ןוֿפ 666. ןגעװטנַײמ

 זמפ}- !הָריֵעְצ ,הָרֵעַג
 דייוד

 ,יָדְצִמ 104 זמצ ץםעס

 סָאד ,ע- וד ,רע - רעדנ עיסח- 0085. 008. גינַײמ
 ,יִלָׁש זמומס (ע --

 ,הָרָּפְל הָאיִרְק 0811 10 8 ססוט 406. ןַומ-ןַײמ-ןַײמ
 לע זם0891ץ, 101 106 1089 ץהעפ 0060. םנטסנוומ

 ,בֹור יִּפ

 ,ןצישֿפיל ייב (א
 ,א8ס?א8 |

 שיטורפייוו ,א8/דאע שיסורניילק (ב



 רעטסנַײמ

 ,רעטסַײמ = רעטסנַײמ

 ֵנַּכ 0 זמספמ :בֵׂשָח 60 9םומ; 0 ח ןענַײמ

 :יִלָׁש מנס (סנ - ,ענ ..) ןעזיסח. 0089 405. רע|נַײמ

 .יָנָא 1
 1 םתג 205 8 3001| !רַאנ ןווק םונ זוא רענַײמ --

 !םימושה ןמ ינניא

 ,דםָיָמ == דֹסַיְמ
 ,םנטסנוומ = םנטסוומ ,טסַײמ

 811131 :ןֶמָא .ׁשֶרָח םנפפוסע (2/ ס --) 8 רעטסַײמ

 | .ריִהָמ ׁשיִא זמפמ

 הָריִצְי 108896ע21606 (20 -) 5 קרעװרעטסַײמ

 | ,תיִתּונָמֶא

 ףעווערטסײמ = ןרעטסַײמ

 הָׁשִא 8811/01 ישסנמהת (2/ ס-) עקרעטסַײמ

 .הָריִהְמ

 ןֶמָא יֵדְי הֵׂשֲעַמ תגפ8זס:וצ 60} שרעטסַײמ

 הֹׂשֲע 0 טשסעז ש. 4. ןעװערטסַײמ

 . א רָזָנ ספצעס+ (21 | -) פ רעיומ

 תיֵּב 810811 89026-80386 (ע? ךע-) 8 לרעַײמ

 .ןֶּטֶה םיִנָבֲא
 .איק טסזמוצ 5. ץכעקִיומ

 .איִקָה 90 טסצמופ = 4. ןענע - ,ןעןקוומ

 1006 03 60ט8מ 10 22880- (2/ ס -) 8 עֹרֶיומ

 .(ב תֹוצַמְל קֵצָּב הֵביִתֲח יטס/ 681:68

 ,בשָיְמ = בֵׁשַײְמ

 זמצ8617 :יִתֹוא זמס (ךוא ןוֿפ וויטַאזוקַא) 270. 26. ךימ

 ,יִמְצַע
 תםפנמס 0? 006 0? 10 זמותופפסוותק גל", לֵאָכיִמ

8 - . 

 0ו88 04 110860 808466 !מ (ע7 ס -) + עכימ

 ,םיִחְתֹור םִיַמְּב םָחָל לֵכֲאַמ טס11188 טס80סװ

 .הָנֲחַט מו (ע7. | -) 5. לימ
 90 80 שרקה ןוא ןוא דָאב ןוא ,לימ ןוא ןַײז (40.) --

 (םעסטפוג 686 1מו/ 0 תהלס 4 סצץסעי-

 .םישק תונויסנב הטנתה 68

 ןֵּכ יִהְי ,- טטס11} 166 19 26 80 466 אֹליִמ

 .הָּתַע בֹומ יטס1} 6868 60. ןֵכְּב-אֹליִמ

 ,ׁשֶע זמסֹומ !הָרּיַּד ,תיִצְרָה 10106 (ע/ | -) 8 בלומ

 זמס?מצ :תֹורָּיַר אֵלָמ ?ט1} 04 101168 00/ גובלַימ
 ,ׁשֶע אָּלִמ

 .נ ןֹומָר עסממס8182816 (ע7. ןע --) 5. םיורגלַימ

 ןוטסע81, ן;סםסעסט8 :ְךַר 1114, 4262316 40/ רלַימ
 יור 201104688 +. טַײק --|| ;(ד בל ביִדְנ
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 ;טקעלַאיד ןשיליױפ ןיא טרָאוװ סָאד זיא ױזַא -- רעיימ (א

 ,סָאמ ַא. ,א808 שיסור ןופ סיוא טעז (כ ,יעמ -- ןשיווטיל ןיא

 שינײטַאל) ןכַארפש עשינַאמָאר יד ןוֿפ זיא םיורגלימ (ג

 רעטיווצ רעד ןיא (ד .לפע-טַאנַארנ  ,זתוג!טזמ 8802!

 ,ןצישֿפיל ייב גנוטיידַאּב

 ץלומ -- 901 --

 3816 סנ- ;--611ס01018108 (7 תוליִמ) 5 הליִמ

 .הָּטַא ,רָכֶּנַה רַבֲא םפמ/ ץסמ8

 ןָֹלִמ ,םיִסָלֲא ףֶלָא עמנ1ו!סמ (ע/ ןע --) . ןָאילומ

 - .ןֹויָלִמ לַעַּב צמווווסמפזיק 60/  עװָאנָאילומ

 עמוןןוסתפג 826 (2/? םיִקְלַה) 4 קלַחװ-טנָאילומ

 .ןֹוְלַמִמ דֶחֶא קֶלֶח
 .רענָאילומ = קושטנָאילומ

 ,ןֹויְלֶמ לֵַעַּב 1111081י0 (עז. | -) 8. רענָאילומ

 | ,םיִנֹוְלִמ 1מ111108 5. 2/. ןסַאילימ

 .(ןוילמ ףלאק דְרָיְלִמ 21111182:6 (27 | -) 9. דרַאילומ

 טטס110// 88, ןנ28010102 8 2. אמְלֲעַד-יִליִמ

2188 -. 

 1061110-12896/ (2/. ס-) 8 רעטסַאלֿפ-ןטוילומ

 | .תֶׁשֹּבְחִּת ןיִמ

 ,לֵיַח .הָמָחְלִמ אָבְצ תגו11פ8י; פצומצ 5. רעטולומ

 תיֵּב ססטנ:9-108:181 (ע/ ן-) 8 טכירעג-רעטולַימ

 ייָאָבְצ טָּפְׁשִמ
 יאָבְּצַה תַדֹובֲע עמנוופפנק 86:0106 4. טסנ!ד-רעטִילַימ

 יִָוַח ,יִאְבְצ מ11192יש 64}. שֵורעטְולימ

 ,820226 טו 000086- (20 ס -) 8. עיצנולימ

 . והָּבַר הָניִבְּנ םִע הָביִבְל סט8

 .תיִרֹב יִמ 8ספק-8168 5. עז. סעקנִילִימ ,םענולימ

 ,ןֹוילְרְמ 9110 (עז ןע -) 5 ןָאילומ-עילומ

 םינֹוילְמ זמֿפמ} 1001/028 5. 2/. ןסַאילומ-עילימ

 .םיִּבַי

 .םיִנזִמ םיִחָרְזֶא ליח 101110:8 5. ץולומ
 .רֵמֹוׁש עס110ס6זמ8מ (2? | --) 5 טנַאיצולַימ

 .הָרָמְׁשִמ עס1106 5. עיצולומ
 םיִנָּדַה בֵלָח נו (0/' ,/45769) :בֶלֶח נמנוצ 5. ךלומ

 .םימי לוע ץסט??ג} ךלומ ןוא טולב (66.) --

 28 0887 88 1:18- ךלומ ןוֿפ רָאה ַא וו גנורג (66.) --

 ,דאמ לק 8ומ
 ,געווכלומ = םַאנכלימ

 .בָלָח םִע ַחּולְמ גָד נ01166 (2?. --) 9. גנורעהכלומ

 (עיקרבנ בָלֶחֶה ביִתָנ םגנו:ש שמע (690*.) 8 געווכלימ

 | .בָלֶח לָׁש ,יִבָּלֲח 04 תמוז 60  גוכלומ

 ,בלח ילבאמ 10111:-100648 םילכאמ עגוכלימ --

 םילכ ט088618 ?סע 1011-4006 םיפכ ענובלומ --

 ,בלח ילבאמל
 .בלָח לֵכָאַמ דמ11 1006 . סניכלִימ

 עמו/1:-זמפמ 681נ- (2// -) 8 רעקוכלומ ,רענוכלומ

 ,ןְבֶּלַח .בֶלֶח רַכֹומ זמפמ

 זמו/:-טסנמפמ, (11. ס -) 5. ןרעקוכלימ ,ןרעגובלומ
 ,תיִנְבְלַח ,בָלֶח תֶרֶכֹומ 681נש-טססזמפמ

 ,(רכז גדנ בֶלֶח םִע גָּד תגנופ (07 --) פ שיֿפ-רענכלימ

 ,גנכלומ = גידעכלימ
 ,ןַחֹומ זמנ11ס/ (20 ס-- .-) +. רענלימ

 עמנ}- ;הָנְחֹומ 7670816 111161 (2 ס --) עקרענלימ

 .ןֵחֹוּמַה תֶׁשֲא 8'161 טט6

 ,לֹוחְמ עגנ16/ 8016604 (ע/ ן-) 8 ץלומ

 אי



 ןווטשלומ

 ,חַלָּפ .םִיַחָר ןָבָא םג111-89046 (עז. רע -} 8 ןווטשלומ
 ,הָחידְּב , --{ס81, 1016 . אתֹוחיִדְּבְד-אתְליִמ
 .--ראה9סע 8. עק? םיַמ

 וטם9ס {0ע טט8801ת8 180 8. 2/. םינֹורְחַא"טיַמ
8 2106 8268 = . 

 8008 +1186} 10(טס1, 21824צ+ 8. 2/. םייַח"םיַמ

 .ףֶרֶש ןיי ,רֵּכַׁשְמ הֹקְׁשַמ
 הֶָכאָלְּמַה עמגתמ1סניש } 6 תנ 8. (ענקומומ

 ,תֹועּונְתַּב

 ,תֹועּ:נְתִב רֵּבַדְמ ,םֹומֹומ עמוזמ1ס (2/. =) 5 רעקומומ

 ,יָסּומֹומ עמ1זמ1ס, 2ג11מ1ס2) 60. שומִימ

 ,ןעלמומ = ןעלמומ

 טט890ע 109 טשט28גות2 880 5. {/. םיִנֹוׁשאֵר-םימ
8 261016 8408 - . 

 ד08061 רטמ1סג 80810 ןמ 8 9085 5 2. ונְלֶש-םיַמ
 8061 סטס1עתנמ מס (4966 0 100600404/ 106 0010 ,ץסוי

 . = ( 220990ט6 00/68)

 860- !רֹוּבִּד ,הֶלֶמ ,- 0016 (2/  תֹורְמיִמ) 9. אֹרְמיִמ
 . - 6806, ץ8ע292ע80/ (0/" 406 6/000'1)

 רכו) יֵחַה ןיִמ פסצ ; - 8019, 2186 (2} םיִניֵמ) . ןיִמ

 .(קודקדכ) ןיִמ 26166ע/ ((/-) ;(הבקנ וא

 ,טּועָמ זתומסעופש (קז. | =) 8. טעטיורָאנימ

 = ;הָעֹונְּת .ְךֶרֶּד ,גָהֶנִמ עמּפממגסע (2/ פ -) 5. עירָאנומ
 ,עגרַאֿפונַאמ

 .ןְטָּקַה ,תֹוחְּפַה 986 16289 00). טסרנימ

 רז ,ןטק 486 114416 1180861 רעגנוֿפ רעטסדנומ רעד --
 ,(הנטקה עבצאנ

 אֹלָׁש .ןֶטָה זמומסנ טמ061-28606 60/ גורעי-רעדנומ
 ,תּורְנַביִא זמנמסנופצ  תסמ88ס 5. סַײק --|| ; רַגָב

 .קַּד .עַגָר םננמט106 (קז. | -) 8. סונימ

 זמומט16-88440 (1/. 8 --) 5. רעזַײװ-ןטוגומ

 ,(ןועש לשנ םיִּקַּדַה

 ,(ןובשחב) רּוּסִחַה ןֶּמִט תגנמט8 8. םֹונָיֹמ

 ,הָיַח ,ׁשֶפָנ בֵׁשָה 00 עסטוטס 0 6 ןרעטנימ

 .-- 8108 03 5. קז. יניִמ
 פט0/מ 1000 07 16110008 טַײל-הרבח ינימ ענױזַא --
 ,הלאכ םישנא ינימ

 .ןיִפְנַא ריִעְו תגותנםסטניס (עז. | =) 5 רוטַאינימ

 ,(א םיִנּוַג ףיִלֲחַמ סםפתםותפ 0601018 646. ענָאינימ
 .(ןטק רתויה רועשמ ןֹומיִניִמ ענומ!זמטזמ 8 םומינְומ
 ,רטְמיִניִמ זמ1מ1816ז ( עז. ןרָאט .- ,סרעט --) = רעט|טונומ

 םֵח וו

 ,הָלָׁשְמַּמֲה רַׂש

 ,ןֹויִרִטְסיִניִמ עמומֹופּפעק (26 םס-) 8. םוירעטסנונימ

 ,הָלָׁשְמִּמַה רַׂש תּודיִקְּפ

 רֵַׂש לָׁש רַטְמיִניִמ לֶׁש 101018061146 06). שרעטפסונומ

 .הָלְשְמִּמַה
 ,עקשונַאמ = עקשונימ

 .ןצישֿפיל ייב (א

 ק:נטָאװצומ -- 802 --

 ,טסדנומ = טסנימ

 ,םיִנָּפַה תַעּונְּת נמוסמ, 1001 םוצ (עז. ס =) 9 !ענומ
 ,םימעזנ םינפ 8 דטניצ 1806 ענומ ערעיװ ַא --

 ,הָרָיְּפָח ,הָרְכִמ עםנמס (ןעז. ס -) 5. 'ענימ

 ,תַחַּתִמ רֹפָח ,תַחַּתִמ הֹרָּכ 00 טת46/ז0/מ6 ש 6. ןעווענומ

 .תֹועּונְּת הֹשֲע 60 ץט|} 18068 ש. = ךוז ןענימ
 ,תֹוחָּפ 8 א רענומ
 ,בָצְחַמ ,םֵמֹוּד ,לֵרְניִמ זמומסעפ1 (קז } =) = לארענומ
 ,םיִבָצְחַּמַה תַמְכֶח גותסע8108 . עיגָאלַארענמ
 ןִיֶעֵמ עמנתסע21 8קצומק (2/ |-) 5 לַאװקד לַאי ענומ

 ,הָאּופָר ןיעמ :יִּלַרָניִמ

 ,גורעי-רעדנומ =נירי-רענומ
 61001ת18148 8. .גורענוֹמ

 ,הָנָטְקַה
 ,ןטְקַה .תָחֶּפַה 10 16850ת, 611010182 ש. 6 ןרענומ
 810811 :תֹועָמ 1מסתסי ּועַּבְטַמ ססומ (קז. | -)  ן'נומ

 .תֹוּנַטְק תֹועָמ תגסמסצ ; ,((,(6

 ,העֶרָל רֶבֶדֶּב ׁשּוּמִׁש 8086 8. ךיורבסימ

 רֶבָדְּב ׁשֵּמַּתְׁשַה 10 8086 ש. 6 ןכיורבסימ
 .-100006: (2/. םיִדְסִיְמ) 4. דסִיְמ
 דמי ס 1000, 6818/118ת .. 6. ןַײז דֹסִיְמ

 זו8- !ןֶמֹד יהָּפְׁשַא סטתפ 161086, עטחט'מופמ 8. טסומ
 .(הדש לבָזלנ לֶבְז םט6

 6ט02-68ק, 6ט008111 (2/. ךע -) 4 לנרעב-טסומ
 ,הָּפשַא תַמְרָע

 ,לגרעבד-טמומ = ןֿפױה-טסימ
 ,לֶבָז לֶׁש 01 ץטסמופמ 66. גָיטסִימ
 ,לֵּבַו סס תנפתטז6 2 4. ןניטסימ
 םִדָא 6ועפ9 סע68?טעס0, םֹוזֹזִצ 16//ס60 5. ךיֿפטסימ

 ,(א לָאנְמ

 ,הָּפְׁשַא תַבּת 88/0886ט0צ (ן/. ס = } 4 ןטסַאק-טמםימ

 ,רָנֹויְסיִמ ,ַחיִלָׁש עמו881סמּהזצ (}/. | -) 8. רענָא םִימ

 ,הָמְעְמַה - 16880ת1ת6

 ,הער

 ,תּוהיִלְׁש זג1פפ1סמ א. עיסימ
 118. ;ִיַּבַה תַלֲעַּב זח180ע688 (4/6) (קז. | =) םעסִימ

 ,-תַרמ

 ,הָצחַר ןֵּגַא טט88װ-0881מ (2/. ס -)  עצינרעימ

 .לֹמֲע .ַטָי .חֹרֶט 90 ?עסטמ16 0868611  ז. ךוז ןעִימ

 60 1800166640 107 8 קס180ת ןצעמוא רַאֿפ ךיז ןעומ --
 ,שיא דעב לדתשה

 ,עקטַאימ = עטנעימ

 ריִע 10000160 (עז+ פ-) 59. עקשטעטסעימ

 .הָרָיֲע
 .ץֵעְוַה 0 1886 000מ861 ש. ?. ךוז ןַײז ץ'עֵיְמ

 ,תֶׁשֹחְנ ׁשֵרָח טנ:88161 ( עז. סע -) .. קינשזנָאשעימ
 ,ריִע יִבְׁשּי טטע8מסניא 8. ץ/ סענַאשטשעימ

 .תֶפְנְצִמ סּתמ (עז. | =) + ץ'ימ
 ,בֹומ הׂשֹוע 060618014י 88 (ן/. 8 -) 8. עצינטָאװצימ

 ,בֹומ הֶׂשֹוע 10606180901/ (עז. סע --) +. קינטָאװצומ

 הֶנֵטְק

 ,21151ט160מ שטייד ןוֿפ י"עלעקרעס" ןיא (א



 עקצומ

 ,הָליַל עַבֹוּב םוונפ-ס8ק (עז ס -) 3. עקצומ

 .ץֵחֹוּל , - סטמ+ס8801, ןעס1800ט0101 . ריִציִמ
 ,קומ = קומ
 ,טשרמוולַּכ = טשרעפמָאלקימ
 ,םיִּמַס ליִּלְּב מוצסטניס (ע!. } -) 9. רוטסקימ

 .הָלָּדְנַמ תֶפֶקְׁשִמ תמוסעספססץס (ע/.| -) +. ֿפָאקסָארקימ

 טקעלַאיד ןשיווטיל ןיא ,ךוא ןוֿפ וויטַאד) קזיס. קי. ורֹיֹמ

 .יִחֹוא תב6 :יִל 40 זג6 (וויטַאוקַא ְךיִוא

 וטמ89 0068 100807 00006ץת ?טלעג רומ סָאװ --

 ?ףסכ יִל חמ 7
 גאדא אל ט889 40 1 08/6/ ?גרָאז רומ סָאװ --
 - ,המואמ
 ,טינ"רוד-טונ-רומ .ז םינ ריד טונ רימ (40.) --

 ּונְחַנֲא טט6 (ךוא ןוֿפ לָאצרעמ) קזיסח. 2609. *"ימ
 .רֵרֹוּפְתִמ 0114016 !ְךַר 8016 60). גיברימ

 .הָנְּתְׁשַה , -- טזוס 2? סיִלְגְרייִמ

 .םֶרָה ץֵע מץע:416-9106 (עז, רעמינב --) 9. םיוב |נטרומ
 .הָבָבְר םגענ1246 ( 7. | -) 5. רַאירִימ

 ,ןעלמרומ = ןעלמרימ
 ,ׁשָיַׁש ןָבָא זמּפעמ16 עז. רע --) 9. ןיוטשלמרומ
 | ,ןלעוו רומ = 60. ן'רומ
 יִלְּב יטו0םסט9 המצ 1068808 600 םינ"רור-טינ-רומ

 .םַעַמ לֶּכ
 ,םָׁשַה הצְרָי םִא = םעשעצרומ
 90 081- :בֵׁשֵיְתִה 90 6008106/  ז- ְךוו ןַײז בשִימ

 -  .קַּפְקַּה 6

 1ס 9880 0168866," 2 (2/. ס - .{ -) 5. ךֹיֵּבׁשייִמ
 ם008106 (8/) !הָכָרְּב תַּלַפְּת 0168818 קעמפסע
 .הָלָלְק .הָּמְרָח טטס14 / סט6

 00 081 60יטמ 2 ךרבש-"ימ ַא ןצעמוא ןכַאמ -

 ;שיאל הכרב תלפת רמא 21088128 טמסת 2 08

 ,שיא ללק ,שיא ףרח 90 ס60186 2 מס1808 (5/,)

 ,הללה 00980, 810081140  ךרבש-ימ רעשומור ַא --

 ,לולז .ףורח

 .בֹוּבְרִע ,ליִלָּב זגנצפטו'ס (27. ןע -) 5. גנושימ

 .ְךֶרֶע חּוחָּפ טּוׁשָק ,יִּתְמָא-אֹל בֶהָז 910861 5. ערוש'מ
 ,ֹוהָהֲא 8188!) טמ?סזלטמ81ס1ש | 404. טנָאזעג סנַיוטשִימ

 .(א!יִרֲעַצְל
 0886 18 !טגָאועג"סנומשומ .שנעמ רעד זוא סָאװ -

 1 !םדאה אוה המ .החא םמהמ. 4128|

 טמ10/9008- !ןָאמ ךוא ןעק סָאװ טנָאזעג-סנווטשימ --

 !תושעל לבוא המ ,חהא 4617, יטמפפ ספת 1 01
 ינא םססע 11/ םססע 861 !טגָאועג-סנויטשומ ,ךוא -

 ! ךרעה תיחּפ

 ,ומשדנומ = קיטשימ

 ויא (סנייטשינ .סנייטשמיא ורעדַא סנייטשימ (א

 168464ץ}!, 01652026801600! שיליומ ןופ ננוזיירגרַאס ַא רשסא

 ,גנוטיידַאב עניבלעז יד בָאה עכלעוי

 ןַײז ןיִכמ -- 808 --

 80840010106, 9908016 (ק/ סע -) 5. קונורטשימ

 | ,בָניִּפ .םֶרָּג .ןֵּכ
 .הָיְבּוּבְרִש 10601סצ, 0808 . שַאמשומ
 .= 006 יטמס 18 ססטתס ֹות 4ט?7 . ֿביֹוהְמֶׁש-יֵמ
 'בֵּבְרַע 90 101מ216 :;ללַּב ,בֹרֲע 0 זמֹוצ +. 4. ןְׁשִימ

 ;(רפס) לַעְלַע 90 ?טעמ סטס! 986 108008
 ש. 1. ךז -| ;(םיפלק) רֶעַנ 60 8801110 (66205)
 40 100614616 !(תויובה ןיב) בֶרֶעֶתֶה 00 תגע6
 ,(רבדכ) בֶרֶעְתָה

 תמש 10080 18 21007 פָאק רעד רימ טשימ סע --
 ,לגלגב יּפע ישאר

 ,בּוּבְרע מס01סצ, 00מ1ט0810מ (2/. ס.--) 48. ענונעשימ
 ,לֹוּבְלַּב

 .= 684 (2/. תֹותיִמ) הֹתיִמ
 טממ8?8} (27. תֹונּוׁשְמ-תֹותיִמ) ?. הנּוׁשְמ-הֹתיִמ

 ,תיִעְבָמיִא הָתיֵמ , - 068?

 עבצ 86:2404086 0010/ רולָאק הנושמ-התימ (9/,) --

 .רזומ עבצ ,הנושמ
 .ַחיִוְרַה 00 260611+, עע0119 ט. 4. ןַײז רֹּתִיַמ

 ןתָנ 90 6680, 100816 !דֵּבַּכ טס םסמסעי . 6. ןַײז דֹּבַכְמ

 ףֵרָה 900 םֹוטס 8 800161מ8 (8/.) :ַחֵרֲאַה ,-ל רּוּבִּ
 ,-ָּב רעֶנ

 , = 218008066} 212008008ת (ק/. םיּבְכמ) מז יּבְכַמ
 ,-לַע אָּׂשַמ לָּטַה ,דֵּבְכַה 60 טסטע66ת ש. 6. ןַײז דיִּבְכַמ
 טס1} ;-ס1סש :;-ץ12ע06 (2} תֹוּכַמ) 9 הֹּכַמ

 ,הָמְרּומ , .- 2080688, דשסטמ4

 סםס ?םו;0 ק!הקט6 01 הכמ עמורד וד (106) --

 ,םינכ תכמ 148שע/9, טסזמנומ

 עדי אל 90 אתסוש 20081402 הכמ ַא ןענעק (8/,) --

 ,המואמ
 28 ךץהעטס 2//. הֹרֹוּתַּב הבֹותַּכ א , רשֲא הֹּכַמ

 ױזתוסת 18 תס? טט1199004 ומ 686 2008 01 06
 .- 1,860, טמססצמזמסמ ךןנ1296

 .-8 יטסטת4 ֹומ 2 ץסנ80ת'8 8146 ק/ע. ֹודְצּב הֹּכַמ
 .- םסםסע2016 ץסנֿפסת (2/ םידְּבּוכְמ) 8. דּבּוכִמ
 .ןְּוַכ 1ס 1060, םטזמס86 0 4. ןַײז ןווכָמ
 ,תֹודֹוא 8ס004) 008066/תו0/ קזיפק. חֹוּכִמ
 טפממ- ולָהְּלְקִמ םעס1166, סוג9 03 0ע66/ 00 הֹלּוכְמ

 | .ויָׁשֹונְל לֶגָר טֵׁשֹוּפ עטמ6
 .לֶקְלְקְמ 8עס1166 66}. גודהלּוכִמ
 | .- טפוצ 06/ רעֹוכְמ
 :תֶרֶעכְמ הֶׁשִא טפֹוצ טסזממפמ (2/ |-) 4. תעַרּוכְמ

 הָמִי הֶׁשֶא 0006614011016 60680606ט0! טשסזמהת

 .הָסָאְמִנ
 .חצָר-תוּכַמ = תויִרְזְכִא-תוּכַמ

 .-זמטע0סנסט8 210608 8. ק/. חֹצְריתוּכַמ
 חֹוּכִֶמ = חֹּכִמ

 .ׁשֵחְכַה 60 4סמ7 ש ח. ןַײז ׁשיחְּכַמ
 דַײ -|| :ןיִכה 60 ץנסעפעס ע. 6. ןַײז ןיִכָמ
 .ֹומָצַע חֶא ןיִבָה 90 ץעציסמץהיס 1

 שש ז*



 הריִכְמ

 .-8816 (2/. תֹוריִכְמ) 5. הֹריִכְמ
 .= ם01?18/0 זמפמ  הבוטיריּכַמ
 ,הָבֹוט רֵּכַה סס ט6 818401ט1 6. ח. ןַײז הבוט"ריּכַמ
 רֵּכַה 60 ;םסיש 0תס'8 ק1806 6 ח. ןַײז ֹומֹוקְמ-ריּכַמ

 .ֹומֹוקְמ

 680 8216 0? 1695064 10 2 םסמ- =. ןיֹמְח"תֹריִכְמ
 .-ט0סױ0 סת 986 676 03 2888090ע

 ומס 8907 0? 10800/8 8264 218 . ףסוי"תריִכְמ
 .= סע09מ698 טטמס 8014 םוזמ 10/ 8 76

 0 8מס01| :הָּלַּכ 00 0;4686} ש 4. ןכַאמ הֹלַכְמ

 לַקְלַק
 .-0+ 8ו| 10088 22. םיִניִמַה לֶּכְמ
 ,יִרְמַגְל סט11617 660. לְכו-לֹּכִמ

 ,משרמולּכ = טשרמולִּכִמ ,טשרפִמֹולְּכִמ
 .= 01 811 8006 1מ:מ8 2//- בֹוס לֵּכִמ

 ,ןּבשײלָּכ = ןּכשילָּכִמ
 ןטס87148016 (/. םֹיחְרֹוא-יִסיִנְכַמ) 4. חרֹוא-סינְכַמ

 .--זמהת
 ַענָּכִה 60 םטנממ16 006861/ . ז- ךיז ןַײז עיִנְכַמ
 . = טעס00008 8. 2/. םיַסְנְכִמ
 .-(םצ, 6טפש} סט89010 8, סֹכָמ

 , - {הניזמסע 01 98408} ?8/גס 03 סט800018 . ןֹסִכָמ
 ,-90 +0181סס} 80046 101 ש. 6. ןַייו רֹמַכְמ
 ,וַרְכַה 90 ץעס018118 0 4. ןַײז זיִרְכַמ

 90 ץעסס180 2264 108/60 ש. ח ןַײז עיִדֹומּויזיִרְכַמ
 ,עַיָדֹוהְו זֵרְכַה !טמסיסמ

 .ַעָרְבַה 0 460146 ש. 4 ןַײז עיִרְכַמ
 ,ןּכש-לָּבִמ = ס20, ש"כמ

 8?טמגט11מק 1061. ס/- (עז םילֹוׂשְכִמ) 8. לושְכְמ
 , = 892401ס08 6

 0ס 04086 90 81?טת1016} 68086 ש. 6. ןײז ליִׁׂשְכַמ
 ,לֵׁשְכַה 90 8

 ;רֶׁשְכַה 90 10811ע8ס, 1601ל10186 0. 4. ןַײז ריִׂשְכַמ
 ,רֶׁשְכַה 00 תמ6:/21 6

 ,-.90018} 1ם8?עטזמסםל8 9. 2? ןיריִׂשְּכַמ ,םיריִׁשְכַמ
 . - 8090616/ (ע| םיִפְׂשַכְמ) 8. ףֹׂשַכְמ
 .= 809061688, טט1968 (2/ תֹו-ַׁשַכְמ) 4 הפִׂשַכְמ

 . = 16996/, 6ץ18016 (2/. םיִבָּתְכִמ) . בֹּתְכִמ
 בַּתְכִמ 1690061 01 1:16408ת30 8. ווירב-יבּוהַאַל-בּתְכִמ

 ,תּודיִרְי
 .-ססזמממסמ 6611! 0? 2 ססטמסעצ . הֹניִדְמ"תֹּכַמ
 ,לּומ סס ס1עסט100186 ש. 6. ןַײו לַמ
 5.|| :רֹוּכֵׁש 6טמ!, ?וקפִצ (/30.) ;--1011 66/ זאֹלְמ

 .- 1311 זמסת?למ (6/00079/ 7000: 2000400 20 8/:00)

 דַעְּב הָלִמְּת 00106 10288 109 986 4620 8 :אֹלְמ

 .הָמָׁשְנ תֵרָּכְוַה ,םיִתָּמַה
 ,עווווָאלָאמ = סענַיזדָאלמ
 {א המַח-אֹלֶמ = ןמָה-אֹלְמ

 ,'תומהבה רפס; ןיא ןשטיװָאמָארגַא ײפ (א

 ןַײז הוַלְמ -- 804 --

 , =. ס1008-?טוו ,911 04 ןצמסיז16606 66. שודְנודאלמ
 .--{ט1/ 0? טטע80מ, 18062806 64/- המָח-אֹלֶמ
 .--1ט11 01 821806, 8180611 66) ןַח-אֹלֶמ
 ,תֹוליֵחַּב םֹרָנ 900 0880 280808 0. 6 ןעיָאלמ
 ,--88861 (21. םיִכאְלַמ)  ךאֶלַמ
 .תּונָמּוא , = 1866 ;} - טטסעצ (27. תוכאָלְמ 5. הכאָלְמ

 00 טס 6616100010ט8} 0 תוכאלמ ןכַאמ (44.) --
 ,המחמתח .תונּכה השע 4618
 +0 0086 820ע9 תוכאלמ ןווק ןכַאמ טונ (46,) -

 ,חמהמתה ילב רבד רֹמנ טטסע

 טח16000? תתצ 0616- תוכאלמ םוש ןָא רָאג (40,)
 ,קופקפ אלב ,לודג קמע אלב 958
 6 טסתס הוכרב גונוווו ןוא תוכאלמ ךס ַא 2006. -
 ימ 388 תמפמצ 118608 2000ת0ק119408 6
 .הברה חילצמ ונניא תובר תוינמוא ול שיש

 , = 0066ז1298 2861 8. לאֹונַה-ְךאָלַמ
 ,הָכאָלְמ רַכָׂש םּפצ 109 סע 8. טלעג-הכאָלְמ
 2ת20)} 01 686 1ס8!זמ 01 686 8. המֹורַה-ְךאָלַמ

46 -, 
 -482803 01 06808 4. תוָמַה-ְךאָלַמ

 ,חָצֹור
 :הָּסִנ הֶכאָלְמ הֹׂשֲע 60 טט8816, 00008 0 ח ןהכאָלְמ

 .ויָכָרְצ הֹׂשָע 60 8410 (ע004-)

 .הָכאָלְמ הֹׂשֲע 0 שסעע ש. ח ןענהכאָלְמ
 רבש 00 טע084 2 8816 ןטנהמאלמ הפוק (1/04) --
 ,ףסכ תפוק
 ,בלנ 90 0016 8 2016 ןענהכאלמ הנבל (0) -
 .רוח השע

 668?יסצ1מ8 2ם- (2/. הֹלָּבַח-יִכַאְלמ) 5 הֹלְּבַח-ךאָלַמ
 .עֶר םֶדָא ם1180מ10ס008 תג8מ ;- 61

 .-+ג6 זמומופלסתותפ 2ת82018 + 2/ תֹרְׂשַה-יכַאְלַמ
 '8088110 שע10ם8", 111681016 8 בֵתְּכ-םיִכָאְלַמ

 .אֹרְקִל רֶׁשְפֶא יִאָׁש בֶתֶּכ גּפמסיטנופומפ

 .-8801ת8 282816 4 עיִשֹומ-ךַאְלַמ
 6גס 880ע00 2ע9 (/26 000 0}/ + ׁשדְקַה-תֹכאָלְמ

(214444719 } = , 

 ןמּולְמ = םוּפאָלְמ

 ןםטנ'06ע6ז }

 ,הָמֵח אֵלְמ ומ 8 1880, 1מ060866 00/ החיצר-אלמ
 .=?טו} 09 ןסצ 46/ הֹחְמִׂשיאֹלְמ
 .ׁשְלַח 1815 66/ ענשאלמ
 .- םפטצמסת+ (2/ םישוּבלַמ) .. ׁשֹוּבְלַמ
 ,= 801148 8091/6 4. 22 בוש-םֹוי-יׁשּוּבְלַמ

 , - 8086 עיסטס8 +. ץ}. רֹובָּכיישּוּבְלַמ
 . - 8808 8091ע6 4. 21 תֹּבַׁש-יׁשּוּבְלַמ

 4116 לט מס 0109808 986 88260, םימּורֲע-שיּבְלַמ

 906 זטג0 ץקע071068 886 םקס01 ש1ו גמ 68

 6661, תנ0ת07-16446ע (27 םיולֵמ וס -) 5 הוָלֵמ
 עי

 חול 60 80001מץ8תצ) 806 011 ע. 6. ןַײו הוָלְמ |



 תיִּבְרְּב-הוְלַמ

 06 טטםס 10868 זמס- (2/ -םיולֵמ) 8. תיּבְרִּב-הוִלַמ

 .-םסע 0מ 18461681} ט8טע6ע/

 1014816 14069-10646/ (2/ ס-) א עטהוְלַמ

 ,הָוְלַמ !
 "ט8מסויותש סט 686 (2/ ס-) הֹּכְלַמ-הוַלְמ

 סט66מ," 160880 ט8מסזומ= סט 180 58008/8

 ,תָּבַׁש יִאָצֹומ תַדּועְס
 "וס ט80ס1 סט6 486 ףט66ת," ש.4. ןַײז הּכְלַמ-תוַלְמ

 90 ט8ם0/ סט9 186 8808208 סצ 8 160
 ,תָּבַׁש יַאָצֹומ ליִּלְּב הָדּועְס הֹׂשֲע

 .ׁשּוד 60 1םנ88מ . 6. ןעציולמ
 80ש06עמזמ6מפ ; = 4100:40ז0 (4/. תוכּולְמ) 8. הכּולְמ

 .הָניִדְמ , -- 80806 ;הָלָׁשְממ , --
 80810-1מ85199108 (1/. | -) 5. טלַאטשנַא-הבּולמ

 | .יָניִדְמ דָסֹומ
 ,הָניִרְמ ףֶסָּכ 84806-עמסמסצ 8. טלעג-הבּולְמ

 .יָניִרְמ ׁשיִא 868608088 (2/. | -) 4 שנעמ-הבכּולמ

 תֵרְטְׁשִמ שסטסעתנג008 ן'01106 4. ;וצְולָאפ-הכּולמ

 .הֶכּולְּמַה
 ,הָכּולְמִב הָריִנְּב מוימ ?עס880ת 4. טַאררַאֿפ-הכּולמ
 . = 108:460 ומתמ (2/ םידָמּולְמ) 8 דמּולְמ

 .=- 1981460 רלקסתג88 (2/. |-) 8. תדְמּולִמ

 ,תֶדָמּולְמ = עטתדָמּולִמ
 הָעּונְּתַה םֵׁש םפזמס 01 186 ץצסש061 | סע ו 8 ןּפּולמ

 .ן ֹוא ו
 רֵמֹול רָלֵי 20000081188 (2/ רע -) 4 דנוק-ןּפּולְמ

 ,תיֵּב-ףָלָאָה
 ןגס 18 םס 1001 דנוק-ןפולמ ןווק טונ ווא רע (46) --
 ,המוש וניא אוה

 .=-8816 חֹלֶמ
 .=- טט8ע/ (24 תֹומָחְלִמ) 5 המָחְלִמ

 חּורְּב לֹפָנ .ףֵלֵעְתִה 0 18ומ9 87 ש.  ןעוָאילמ
 00 ; = 80ט00806} 6610806ז (2/7. םיציִלְמ) 5 ץילַמ

 .= טטגס +ט11008 !מ 8 110114 8076
 ;-1106ס69 18283286 (2/ תוציִלְמ) 5. הציִלְמ

 .-1!םטנס 01 8מ/ס6ס

 טססא יטע1066ת זוג 1106- (עז. ךע -) לכִיב-הציִלְמ

 .הָציִלְמ רֵּמַמ סע} !גמ'(306

 280000806) 46108061, (21 -יִציִלְמ) פ. רׁשֹוי-ץילַמ

14061069801 = . 
 .=- אום, זט16/ (2/ םיכָלְמ) 8. ךלֶמ

 .םיִּקַּד םיִסיִרְג 561001148 5. 2/. ךעלפַײרג-ךלַמ

 הָרְׂשֲעָה 664 (600) ;- 3668 (27 תוּכְלַמ) 5 הֹּכְלַמ
 ,(םיפלקב)

 .- 440 2142 21088180מ 4. חיִׂשָמַה-ְךֹלֶמ

 ,הָכּולְמ :18860זמ, 8146 (2/. תֹוּוכְלַמ) ;. 'תוכְלַמ
  .הָלָׁשְמֶמ םססטסעתזמסמ ;הָניִרְמ

 ףֶלֶמ 1184 (עז. םיִתּוכְלַמ) ;. *תֹוכְלַמ
 .ְךֶלֶמ רֵצֹוא 8'11108 ?זיס8מטע6 +. רצוא-תוכלפ

 הדִנַה-ְןֵּב-רֹזְמַמ -- 806 --

 8 טנעופם+ 0897 , 81011008 רצוא-תוכלמ ןוֿפ גָאמ ַא --
 ,ראמ הפי ריוא לט08001

 הָּלֲת ןיִמ 8124 01 201108/ 1083 8. טיורב-תוכְלַמ
 | .בֹומ םֹויְל

 .-- :18860זג 01 םס8טס 8. םיִמָׁש-תוכְלַמ

 .-- םע801008 1100 (2/. -יִכְלֵמ) 8: דסֶח-ךלֶמ

 680 4/מ6 01 4|| 2ותשא) . םיִכָלְמהייִכְלַמ-ְךֹלֶמ
 ,טיִהלָא . -- 4

 ֵקְְיְּבס ְךֶלֶּמַה 1106 80010841 5. יקצעבַאס-ךלַמ
 ,ו"יה האמב ןילופב ךלמשנ

 רבכש ןמוב ומ 01מ168 ןנ88 ןרָאי םיקצעבַאט-ךלמ ןוֿפ --
 .רבע

 .ךעלפצרג-ךֶלַמ = ךעלפַײרג-סכלַמ
 , =1080מס1, 1280:0040/ (2/ םיִדְמַלְמ) 8. דמֵלְמ

 םֵלֹעֵמ קֹוחָר םָדָא טםקע20010241 םמס!;80ם :הָרֹומ
 .הָמֹוׁש {סס} :ָןֶלֶטַּב .הֶׂשֲעַּמַה

 תַרְׂשִמ 4080 0181, 011106 01 608080ע/ 8. תֹודְמַלְמ
 | ,ּהָרֹומ

 60 82} 80/06082 ות 8 0 = ןַײו תּוכְז-רֹמַלְמ
 ,תּובְו דַּמַל ןעס180ת'8 ?8טסע, 00 0

 60 םפפש 8010602/88 228 ש תם ןַײו הבֹוח-דמֵלְמ
 .הָבֹוח דַּמַל 1880 4 קסע80ת, 00 6

 טממע8011081 !:דָּמַּלִמ לֶׁש 09 468086/+ 60. שֵידְמַלְמ

 .הֶׂשֲעַּמַה םַלֹועֵמ קֹוחָר
 .ֵּמַלְמ תָׁשֵא 8'6680061 ט0016 (2/ ס-) 8 עקדמַלְמ

 .לּומ 60 סועסטזמס186 ש. 6. ןלֵמ
 .הָבְלְחַמ 689 (. ס -) 8 ענרַאשטעלמ
 ,הָקְלֲה 90 1880, ןוסא ש 4 ןהקלמ

 מַלְקוֹת  !2 .+ 188868 ,8111008-=.
 818ת6462761, 681גע3018401/ (2/. םיניִׁשְלַמ) פ. ןיִׂשְלִמ

-; 181011066-. 

 :ןֵׁשְלַה 60 812406!, 0281401012906 ע. 4 ןַײז ןיִׁשְלַמ

 .ןֵׁשְלַה 00 1ם1סזתמ 11

 ומ101026108 ;-8128001 08/טזממ/ 4. תוניִׁשְלַמ

 .- 88981089 24 מס:80ת
 ,מ תֹואָה םֵׁש ם81מ6 01 16 1611סז מ (2/. ןע -) 8 םֵמ

 ומ 616806 0886, 046 01 186 006 ךֶשְפֹניִהָמִמ
 : .ןְפֹוא לָכְּב . =- 01 מס

 .-זמסמסץ = ןֹומָמ
 .-011009 (2/ םיִנּומִמ) , הנֹומְמ

 .ַחָּקַמְמ . - סס618661+ :שאֹר .-+ 60

 16 018מ'8 זמסמסצ," 2ש089 ט06816מ 4. חֹרֹוקיְוומְמ
 2 ,בָר רֶׁשֹע

 ו1ס/טזמ806 02110, 088- (2/? םיִרָזְמַמ) 4 דזִמַמ
 ,םּורֲע םֶדָא םםץסטס0 0|161ס600 ;..40

 8000886108 01 06- (2/ םילּוּבְלִּבד) 5 לוּבְלִּב-רזְמִמ

 {8186 :רָזְמַמ אּוהְׁש ׁשיִא לַע הֶליִלֲע ומה 8 6
 .אְוָׁש תַליִלֲע 8000881108

 ט8818:6 טסעמ 01 0010 6ט- . הֹדְנֲה"ןְּב-רזְמַמ
 .--עגמק 818 8'2304861 ' ׂ 8

 6104, !דיִקָּפ
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 קורזמֿפ

 סטממוםע 21206, 8מ8נקס;, (7/ סע -) + קוורְזְמִמ
 ,לֶבֹונ ,יאָּמַר .םּורָע םָדָא 8ט0106161

 סטמ- :תָרְזְמַמ 1601816 0281816 (2/. ס -) + עטרזממ
 ,הָמּורֲע הֶׁשִא םום טטסזמהמ

 טסלעּמצפ) (.?.) :לֵבֹונ הֶׂשֲעַמ שסשטו8מ 1108 . ַײ-זממ

 .הָריִסְמ יִדְי לַע הֶדיִנְּב
 ,הָריִטְמ יִדָי לַט דֹנָּב סס טספ1פ} (/ ש. ח. ןֹרֹוְמַמ
 סטממותפ וָוְמַמ לֶׁש 09 02881814 06). ׂשיוְמַמ

 ,םּורָע 8וגעסט0
 הֵׂשֲעַמ עס9ט18מ ?ע104 (2/ ךע -) . לקִיטשירזמַמ

 .לכֹונ

 88 8 זם896סע 07 :ויָלֲאֵמ .-- 0? 1801? 206. אֹליִמְמ
 .ויָלָאְמ ןֶבּוּמַה רֶבֶדָּכ ססוג6

 הֶּכַמ הָּכַה 60 0680 01208 286 0146 2. 6 ןתיִמָמ

 .הָּבַר
 .אָּלַמ 80 1ט1911 ש. 6. ןַײז אֹלַמְמ
 , = 8ט0801116 8. םוקָמ-אֹלַמְמ

 00 10} 2 קס!;8סת'פ ץת1806, 0. 6. ןַײז םוקָמ-אֹלַממ
 .-םֹוקְמ אֵּלַמ 0 אט

 ,= ץ168461, 60616806/ (4/. םיציִלְמַמ) 8, ץילְמַמ
 ,רֹוגיַּנמ

 ,הָירֹננַס דֹמָל .ץֵלְמַה 0 1686 . 8. ןַײז ץיילְמַמ
 .ְךעֶמ 00 80000ע6, סזטפמ ש. 6. ןַײז ְךעַמְמ

 00 108166 16 8 !אֵצְמַה 900 ותטסתפ 0. 6. ןַײו איִצְמַמ

 .גֶהְנִמְל םיִׂש 84

 ף1ניסמ 1:2ץמ+ טמ?ג} םסעס," 2/ש- הנה דַעו םיִרְצִמִּ

 ,דֹאְמ קֹהָר ,דֹאְמ ְךֹרֶא טסעש !0ת8} צסעש {8ז

 .אֹרְמיִמ = אֹרָמָמ

 .=-ס4804| !הָיַאָּב -10811} 600 ׂשֹמִמ

 . = 800868006, 80084801181ו9ש + תֹוׂשְמַמ

 ,"ב שממ היה 40 06 8008180012/ תושממ ַא ןבָאה --

 {0 06 ט481084282118| תושממ ןווק ןבָאה טינ -

 ,שולק היה 60 06 1ןֹוזמּפִש !"ב שממ היה אֹל
 .יִשְמַמ פט 08982118) 66)}, גנִיֹדתֹוׁשְמַמ

 - םסטסעמזמסח? ;=1016 (ע/, תֹולְׁשְמְמ) הֹלָׁשְמִמ
 00 800061סת, 10286 ק1088220 ש 6 ןַײז קיִּתִמַמ

 ,(ןיד) קֵּתְמַה 40 141610846 !םיִעְנַה .קָּמַמ

 ,תֹועְמ עגסמסש (5/.) ; = 800666016498 5 2/. םיקּתִמִמ

 .-זמהתתה + ןֿפ

 .--זמטפוסוּפמ (2/ םיִנגַנְמ) + ןגֵגְמ

 .= 4080/, ס0תם?ווטט?ס;/ (2/ םיִבְדָנְמ) . בדָנִמ

 .בֹרָנ 0 400816, 600/110046 ש 6 ןַײז בֹדַנְמ

 ,רֹדָנ 60 טסרט, ץעסעמ186 0 4. ןַײז רדָנִמ

 ,יִתָד גָהֶנֶמ 1196 ;} - סט810זמ (2/. םינֲהנמ) + נהָנמ

 .-.1מס 1146 01 9מס 618 ,)סיט8 . ֹונּכְׁשֲא-נהְנִמ
 .- 186 סט8101מ 01 1מ6 18מ0 א. הֹניִדְמַה"גהִנִמ

 ?םס 1106 01 986 טעפמופמ סע 8. דרפסדנ הָנִמ

108 2016 = . 

 .-16846ע/ (עז. םיִניהְנַמ) 8, גיחנמ

 ,ןּוגָה םּוכְמ 1146 פטזמ, 16800048016 8טנמ 8. הֿפי-הנָמ

 טימ -- 806 =

 .-01 1םס 2089 6600 רֹחְבּומַה"ןִמ

 .ןריצִמ = ןֹרצִמַה"ןִמ
 ,אמָתְסִמ = םּתְסִהדז

 .--1461/6011ש, טם46/8800 660 לֵצֵהְִמ
 .--1עסטג מס8טסמ, 1018 (106 400 םיִמָׂשהןִמ

 80001/0182 40 486 160 (0/ 006 הֹרֹוּתַהןִמ
(1240868 -= . 

 .- טהוְש ץסעפסמ (ק/. םילוּונְמ) .. לוּונִמ

 .הָלְִנְמ הֶׁשֶא גוש שססעגפת (27 ס -)  עטלװנמ
 .עטלוּונמ = (1. תֹולּונְמ) . תֹלִלנְמ
 .- עץסמס086} 1686 (/. תֹוחּונְמ) . החּונמ

 .-+16089 10/ 8 טםו|ס +. העְׂש-תחּונמ

 רבכה ,בלה) הָמָהְּב לָׁש םִיַבְרִקה טוטסעצ (2? ס -) 5. עסונמ
 .(הארהו

 .  הרֹונמ
 ,תֶׁשָרְבַנ

 ף8מס !זמק 01 סג? 61016 01 . רֹואָמַה-תרֹונְמ
 .=-8 רטס11-;סישמ 0001 סג 8

 ענפעסני 01161:664 ; - 01161108 (2/. תֹוחְנִמ) 8 החְנִמ
 .-וג 026 28100עת00ת, 6ט60149/ 80עט6

 ס0טסמוממ 8610106 ץס110110660 24 4 הלֹודג" ידחְנמ
 .-8ת ס8נש םסוגז (12 :80 ק. 1

 סטסנא1מ8 8616106 ק01101460 89 9. הִנֵטְק-הֹחְנִמ
 .-- 8 1806 תסטע ,(2:480 2. ז.)

 .=- 90 0008016} 60101016 ש. 6. ןַײז םֹחַנְמ
 *ס00501ומ8 ט," 9מ6 זמסמזמ 0? 40 8. בָאיםחַנָמ

 .בָא ׁשֶדֹחַה

 60 001410:9 8 זגסטץת0/. ש. 6. ןַײז לבָא-םחַנְמ
 .- 0116 00ת600160068 40 4 זמסט/מסז

 .=-80 0066, 108/8291/ 600. ה"יבו"חינמ

 .ןִיַע ףֶרָהְּכ
 ,הריחמ הבושת ןתנ 40 1608ע966 היבו-הינמ ןרעֿפטנע --

 164 ז4816 ץסעפסמפ םססס8פ2זש (/. םינינְמ) +. ןיִנמ

 .הָרָׂשֲע 668 ;-1סע םט0116 שסניפמומ

 .=- 00848016, 81מ0:8206 (2/ תֹועיִנְמ) 8. העיִנמ
 -ָאמ == היִרְצֹונ הָרְְי םגמ (2/ 9-) + 'יעקשינמ

 ,(א (עקשַאנ
 תַאַלְמִמ הָביִבְל סטע64-111600/ (2/ פ=-) פ !עמשינמ

 .(ב (הלשובמ) הָנ בֹנ

 .הֵּכַנ 90 466066 שש 6. ןַײז הֹּכָנמ

 יַחְצַנ 60 סט6ע00146. 60ת0ט06/ ש 6 ןַײז חֶצֵנְמ
 0ת6 מס 16100908 186 (2/ םייקָנמ) 6 רֹקָנִמ

 .-10101446ת 121 2886 טססותֿפ !ץסזג

 {ס +סםוסל6 186 0100:/10סמ 186 עט 6 ןַײז רֹקָנְמ
 .רֵּקַנ 80 ט61תפ {ז'סזמ תס9

 .קֵּׁשַנ 60 1088 (81) ש. 6. ןַײז קׂשַנְמ
 .-?8תצ ;- ?ע10046 6 סמ

 ,םירָפְס"רכֹומ = 620. ס"ט

 ,=0280646100ע2 ;-!8תממ (2/. תורֹונמ)

 עַגרְ

 ,4 118 שיסורניילק (ב .200152242 שיליופ (א



 חֹּבֶסְמ

 ,חּביִסְמ == הֹּבֶסִמ

 ,רֵּכְסַה 0 סצץ121מ ש. 6 ןַייו ריּבְסַמ
 .- פניזפמשסע (11. םיֹרְדַסְמ) .. רֹדֵסְמ
 ט. ז. ךיז -|| !רֵַּס 90 9112286 שש. 6. ןֶַײו רֹדֵסְמ
 ,ֹומְצַע תֶא ןיִכָח 90 ןעניסװפ6ס 1

 0111018ס01 86 זמפו1286 0016- . ןיִׂשּודיִק-רדַּסְמ
8 '-, 

 וס ץסע?סזזג 980 108/11886 ןַײז ןיִׂשּודיִק-רדַסְמ
 .ןיִשּודיִק רֵּדַכ 606ת0מ9צ

 .רֶׁשְבִמ , - מס, 119 86. לנּוסִמ

 דאְמ הָלֹוח ,-- 68תסנסט5וצ 111 86. ןּכּוסְמ
 ?עסזמ 06 סמ6 0? 186 קי ופֹוס דֵעְו םלּוע ףֹוסָמ

 .=- טט0116 90 ?םס 0006
 .-01!40001 1ם 40086 60/. גְוד - ,קֿפּוסִמ
 ,קָפֵּתְסִה 90 60ט06, 06 ֹומ 00006 שש . ןַײו קּפּוסְמ

 .קָפָסְּב היָה
 | ,רסֹומ = רוסמ
 ןז880ע8 ;--118010/08 ({// תֹורֹוסְמ) , הרֹוסְמ

 (80/8/600 42,ׂ,ׂ.ׂ. 106 40 700108 /010/400  }0 

. =- )624( 
 6860, 0010100106, סט- (2{? ֿםיִרָחְסִמ) 4. רֶחֶסֹמ
8 , 

 סס 14:866, 608286 גת 6010/06106 שש 84 ןֹרָחְסִמ
 .רֹחְס

 .-ס0עמקּפמצ 86 8 18016 (2/ תֹוּביִסְמ) . הּביסְמ
 90 101:180 0 62010808 . 8 ןַײז לּובְנ-גיסַמ

 .לּובְג נָּכַה טקסמ 2 ן4'6/800 ;,8
 60 ?טעמ םשּפע 068 ש. 8. ןַײו תעריחיסמ

 ,רֵבָּדִמ ֹוּתְעַּד חֵּמַה 1100808 ?זסזמ 2 1838
 ,םַיַס 10 601מװמ1606, 110188 ש. 6. ןַײז םייֵסְמ

 ,רֹוָע .עּיס טס םסומ, 2810 0. 6. ןַייֹו עייֵסְמ
 640080ט006610601, 1810/- (2/ תֹוריסְמ) 4. הֹריִסְמ

 הָריִסְמ יִדְי לַש הָדיִנְּב טסט18781 ; - 1086100

 ,(ארָסֹומ זםצסזזמסז (עז. סע --) 5. קִונריִסַמ

 . = 46018141108 . העְדֹומ-תריסִמ
 .-ץ186 01 110, 8611-880111106 . ׂשֹפָנ"תֹריִסִמ
 .--1401061, 864006/ 4. היִדמּו-תיסַמ

 ס0ס 82166,} ףםץץקעסצס} 0008629 ש. 4 ןַײז םיִּכְסַמ

 .םָּכְסַה
 61080180 04 186 181- (ע/. תֹוּתְכִסִמ) פ. אֹּתְכִסְמ

 .-מט84

 .(בוח) קָלַמ 60 860116) ץפצ 04 ש. 6 ןַײז קלָסִמ
 .80 66ןטס/ םמ 601087 טקסת 8 ש. 6. ןַײז דיּפִסַמ

 ,תַמ דֵּמְמַה 660088060 ץסנפסת

 .קָּפְסַה סס 834106, 06 80110100+ ש. 4 ןַײז קיִּפְסַמ
 ,-0006010810מ, 108016 (2/. תֹונְקְסַמ) 5. אֹנקסַמ

 הַטָלְחַה
 .רטֹומ = רֹסֶמ

 ."קינַאלסָאפי ןיא ןקיד ייֵב (א

 תרֵּבּועְמ -- 804 -=

 ,ׁשאָּב ,ַחֵרֶסֵה 90 801מ8 ש. 4. ןַײז חיִרְסַמ
 רטֵמ 60 !ת?סנזג 2881089) 26?ע87 ש. 6. ןִסַמ

 .ןֵׁשְלַה
 ,םֶרָפ טס 0881/4806 ש. 6. ןַײז םֹרֵסְמ
 01 00ט186 :הָאְרִנַּכ ,-ץעס0801/ 000. אֹמָּתְסִמ

 ,יאֵדְִּב
 סתס רטג0 18 881181160 טס19ת = ֹסעֹומִּב-ִקַּפַּתְסִמ

6 -, 
 ,םיִׁשָנָא ,ׁשיִא סםס, םססץ16 ןזיסח. 4006/ 'עמ
 80-80 !הִיְהִיָׁש ְךיִא הָיְהִי 06 19 28 18 זמּבצ עמ

 ,יָנֹוניֵּב ,םֹומ
 ,זַע ֹוא בֶׂשָּכ לֹוק 01686ומ8 406 עמ
 '(הושממ) רַסָה 90 זסתמסטס, 4660086 0 6. ןַײז ריִבֲעַמ

 ,(ןממ רֹבֲעַל תַּת 00 106 8

 רֵבֲעֲה 00 טס1106 8תםסוש ש. 6. ןַײו סומְלּוקְּב-ריבעַמ
 בּוׁש רֵּפַס 0 עס1ס||) 160080 :ׁשֶרֶחַמ בֹוְּכ ,םֹומְלּוקְּב
 ,(א ילַע רֹוַח

 תּוכְו לֹּלָׁש 90 8099 ש. 6. ןַײז הֹלְחַנ-ריבעַמ
 ,=ָמ הָׁשּורְי

 90 1086 106 +06643ש 0 2. ןַײז הֹרְדָס-ריִבעַמ
 ַעּובְּׁשַה רֶרֵכ אֹרָה 86091:0 01 מס 26ת1816ט0/

 ,ןַײז הרָדָּפ-ריבעַמ = ןַײז האיֵרְק-ריִבעַמ

 ,םיִטיִהְר ,תִיַב יִלְּב ?טעמ10ט6 . לבעמ

 ,מֵהָר 90 ?טנימופמ ש. 6, ןרולבעמ
 *?תס +סנג 0+ 18טטס{," םססע 04 . קֹוּבַיירבעַמ

 תֹוּלִפְּת רֶפֵמ ע8ץסעֿפ 109 186 6צ1ת8 846 04
 .םיִרָטְפִנְו םיִסְפֹוּג דַעְּב

 .=- 6704 180 808 0600. םִיַל-רבֲעַמ

 םס88- 8. טַײק --|| :יִרָׁשְפֶא עס881016 60/. ךילגעמ
 ,תָּלֹבְי ,תּורְׁשְפֶא טג1197

 דִיְּב תּוׁשְר היִה ,לֹכָי םגפְשי 206 81106060 6. 4 ןנעמ
 ,-ֵל רֶּתֶמ הֹיָה ׁשיִא
 ,תבלל ודיב תושרה 46 גמהצ 0 ןווג ךיז געמ רע --

 | םגמ 481106060 40 40 14 ןָאמ טָאד געמ ךוא --
 ,תאז תושעל יל רתומ
 ןכ יהי 166 16 06 80 ױזַא ןַײז געמ םע --

 ןָנע עס 668610 ס8'06 0116 ש. 6. ןַײו ןגַעֶמ

 ןֶלֶצֵע ןֶלֶמַּב 1010, 4800016/ (2/ 9-) = עגעגעמ
 .ׁשֵבָד הֵקְׁשַמ עמס84, צ0זסזמ6} 6 רעמ
 רובָּכ עַּבְמַמ ,דֹובָּב תֹיא 1מס081 (2/. | -) 5. ליַאדעמ
 הָיִכְשַמ טגס81ו0מ 21. ןע --)  ןָאילַארעמ
 תַמְבֶח ;הָאּופְר 20601010 (2/ ןע -) 4 ןוצודעמ

 ,הָאּופְרָה
 ,רָחַא ,הֹהָׁש 00 461897 0. ןעוועילרעמ |

 .--109781 08101168 4. 27. ךלְמ-ינְרעֶמ
 אב רומ ןבָאה רומ = 42. רעמָאהעמ

 .-ץעס2מפמפ 060)}. תֹרָּבּועְמ

 ,"קינַאלסָאפװ ןיא ןקיד ייב גנוטיײדַאב רעטייווצ רעד ןיא (א

 ,.'עלעקרעסי ןיא (ב
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 טועְמ

 ,םועיִמ = טועְמ

 ת1806 04 סתס 1006 03 16הלסז 00) דהָא"רֹועְמ

 .- סע ץ81סמנסת6

 046 טתס 601068 מת 60ת- 8. תויִרְּבַה-םֶע-ברּועְמ

 .--1809 טס19מ ץק60װ16, 80018216 זמפת

 .רֵרֹוע 90 80081:60, גיסט86} 8011 6. 6. ןַײז רֹרֹועְמ

 .--זמסתסצ 5. 27. תֹועָמ

 "יטמ089 תנסמסצ;" ססת?נוטט- 8. 2. םיטיח-תועמ

 10ת8 101 ץוסט16/8 9מס םססע רטוומ ?88-

8 8076 = . 
 ,קונוזומ = קיונוזעמ

 {טעעסױש} :לּובָנ ססטמספיצ (2? ס-) , עשועמ

 .תיִנֲעַמ 6

 .רָדֵס ּוהָּטִׁש זמ69ת06 (ץז. ס -) 8 ערָאטעמ

 ,תֶכָּתַמ ,בָצֲחַמ תמסל81 (ץז. | -) 8 לַאטעמ

 ,תָכָּתַמ לָׁש 03 זמ6121, ערלל6 66, ןלַאטעמ

 הָלְעַמְלִׁש חַמ תַמְבָח מס 18108 / (עעקווֿפַאטעמ

 יעַבָּטַהַמ

 ,הָּפְׁשַא ,טּואָט םדסססקנמפיפ 101086 9. עציטעמ

 ,ריִּנַאָב הָאְרַמ םג6960+ (460-) (21 | -) 6. רָאעטעמ

 יׁשיִבָגְלֶא ןֵבָא
 .טֿפַאטנעק-רעטעוו = עינָאלָארָאעטעמ

 יאֵמָאְּטַמ טניססנמ (17. ס -) . עלטעמ

 .עצולעמַאימ = עצילעטעמ

 ןֵּמַמ 0ס זמםזימ ש. 6 ןעטעמ

 .(רישבנ לֶמְׁשִמ (תיתפרצ הדמ) רָּתָמ 106969  רעטעמ

 ןָּמִמ תמתניא 8 וממ (2/ ס -) 6 עקטעמ

 הַמיִׁשְר ?ס8ו8סעש 03 טוזומא (עז ס -) 5. עקורטעמ

 ,הָרֵל תַדּועְּת 661:61110806 03 וויג ;םיִרְלֹּנַה

 ץסם18900} 01 (2/ רעכיב-) ךובו/-עקורטעמ

 | ,םיִרָלֹונַה תַמיִׁשְר רָּפֵס טי?

 ,ׁשֶנֶלִּפ זמ18ליספ8 (2ז. סט -) 8 עסערטעמ

 ,דֶּנְמִמ זמס8סט6 (2/. | -) 5 סטעשטעמ

 ,דיִעָה 90 9086 0, 4. ןַײז דיִעֵמ

 ,דָגֵנְתִה ,ּזעָה 60 0816, 6011:40106 4 6. ןַײז (םינּפ) זיעמ

 געסזמ 146 טס8ממֹומַפי ?עסנמ 186 660 אֹרְקיִעֵמ

 .הָלָחְּתִמ 118
 .ודֹובְּכ"תֹלֲעַמ = םטש-. כ"עמ
 .ךומ = !ךעמ
 ,ךָאמ = ?ךעמ

 .ןֹונָגְנִמ .יִנָכֹומ עמססמפמופתג (עז. ןע -) 5. םוונַאכעמ

 נחסס81018, 1000080110 (27. סע -) 8 קינַאכעמ

 ,(תונוכמה יקוחב ןיבמנ ןְנֹוכְמ ,קיֵּנַכַמ

 ותונוכמח יקוח תחותו הָקיִנַכְמ עגס00180108 5. עקונַאכעמ

 ,(העונתהו החונמה תרות
 1ג0- 060 || !יִיִנֹוכְמ .יִּנַכִמ זמססג801681 00)  שינַאכעמ

 יתעַד יִלְבִּב ,הָנֹוכְּמַה הֵׂשֲעַמְּכ 6108

 .בָּכִע 90 םנמססש) וזמְמס06 . 6. ןַײז בֹּכֲעְמ

 גרעלעמ -- 808 .--

 10 ונמקס86 106 1640זמ- ש.  ןַײז הֹלֹואְנַה-בֹּכַעְמ
 .הָלּואְּנַה תֶא בֵּכַט 910 )26076 :760049. 16 /0( 

 90 8900 186 1080ומ8 01 ט. ח. ןַײו האירקַה-בֹּכַעמ

6 /0 611601000 16 0011 10 0006 40) 1:870 686 

 .הָאיִרְּקַה תֶא בֵּכִע - (טטסנ97/2ס7י8 40 8006 .0:6061106)

 לַעַּב ,ןיִסָח ,ריִּדַא זמנפמוצ עסיססנ+ט} 60/ נוטכעמ

 ,תָּלֹכִי
 60 ססזמזמפמס) קוטס 094ס18 . ?= ךז ןנוטכעמ

 ,הָוצ ,דֹקַּפ

 ,לֵּבַע 90 818086 . 6. ןַײז לֹּכַעְמ

 .חַמָק 110 5. לעמ

 ןֵחל .ןּווָנ ע06100ש, ?טמ6 (2/ ס-) 5 עידָאלעמ

 ,הָמיִעְנ
 .(העימשל) םיִעָנ .בֵרֶע 240106108 66/. ׂשֵידָאלעמ

 הֶּמֵרְדֹולְמ 1001008/08 (עקע ס -) 5. עמַארדָאלעמ

 ריש תיולב בצע עושעשנ

 הָרֹוחְׁש הֶרֶמ עמס!ּפתטמס)צ, 886ת088 +. עילָאכנַאלעמ

 ,תּובְצַע
 עמס180020116, 1061226מ0)ש, 00. שילָאכנַאלעמ

 .בּוצֲע הֶרֹוהְׁש הֶרֶמ לַעַּב 46
 8תמסטמססנמסמפ, 170/108- (2/. ןע --) 4, גנודלעמ

 ,הֵעָיְדְי ,הָעָדֹוה ?1ס, 6
 0 םממסטתס6 ות- (ע. ק. ןדלָאמענ) 2 4. ןדלעמ

 60 8תתסטתמסס 8 !ַעיִמְׁשַה .ַעיִדֹוה {סזיזח/ 44ל 6

 עס ש. ז. ךַז -|| :ׁשיִא אֹוּב רֶׂשַּב טסנ8סת'8 טו8ו+

 60 !ייֵנְפִל דֹמֲעַל אֹוּב 8קקס8ע, קנ0866 1

 ,ואֹוּב רֵׂשַּב 8686 ֹומ 0תס'8 תהזמס

 טסוסמ 606 1680609 40 ןדלעמ וצ טקעפסער טומ --

 ,ךדובכ תליחמב ץסט

 .ןדלטמ = ןעוועדלעמ

 80ט8ת- :הֶּדִמ .הָנּוכְּת ףט811וש (ע?. תולעַמ) 8. הֹלעַמ

 ,ןֹורְתִי 6

 10 062806 4606ת117 הלעמ רעד ןוא ךיז ןטלַאה --

 ,םומָנב גהנתה

 .םֶרָה יהֵלֲעַה 60 118 = 6. ןַײז הלעַמ

 ןַײז דירומ .ז ,דירומ םונ ןוא הלעמ טונ זוא סָאד --

 ,הָרָנ הָלֲעַה 90 סגסױש 9מס 606 2  ןַײז הרג-הלעמ
 ,ןַײז הרָג"הלעַמ = ןהרָנ-הֹלעַמ
 ,עינוד = ענָאילעמ

 ,יִחָמִק תגספ יש 981111801008 66 גולעמ

 .םִלֲעַה 60 2106, 00280683 6 6 ןַײז םיִלעַמ

 ןס8ט08 03 פןזמ-זמומפ 5. 4. רעטַײרק-עסולעמ

 .ׁשֶבְּדַה חַרָּפ יִלֲע
 :ריִצ 90 ץפומפ (. . ןלָאמעג ,טלעמעג) 5 יןלעמ

 .רָאָּת ,רַּיַצ 00 ץ1סטטנ:6, 8166

 .יִחְמֹק ,חַמָק לָׁש 09 ?10ט+ 46 ?ןלעמ

 .רֶיַצ ןנ819ס/ (2/. =) 8 !רעלעמ
 11001-408161, 10681-ע184 (26 =) 8. ?רעלעמ

 ,חָמָק רֵכֹומ



 זיור-ץלעמ

 תיִּב 10810-20386 (2/  רעוַײה -) 4 זיהן" לעמ
 .םיִנֹועְרִו תַרְשִמ

 .ןּוחָמ רָּכְמ םעסטמס םטפּפ 8. רעקוצ-לעמ
 ,הָבָלְחַמ 887 (עז. | =) 8 קלעמ
 ךַיז -||:בלק 90 תמווא (ע. ע. ןקלָאמעג) שי 6. ןקלעמ

 ,בֶלֶח תַּת 00 4176 1116 0. 7
 ,(הרפ) תֶבָלֹוח םגט1מ2 1011 60 גודעקלעמ
 ,בֵלֹוח עמוואס; (2 םפ= ,=) 4. רעקלעמ
 ,קּפעמ = ַײרעקלעמ
 יִלְּב זגֹווא-ץפ} (ע?. ןע - ,ךע -) פ לֿפעש-קלעמ

 ,הָביֵלֲחַה
 לֵכֲאֵמ 181:108010038 1006 (2/ |ן-) 4 זַײפש-לעמ

 ,חַמָ

 .= 18 670146206 (6//20) ותְלעַמ

 606 ס10000 0? ןגֹופ םסתסע . ורֹובְּכ-תלעַמ
(00016) == . 

 . .הָׁשֵּקַּב בָתֶּכ תנסנמס118) (2/. | -) = לַאירָאמעמ

 ,רֵבָח תגסזמקסז (4ז6.) (עז. ס -) 9 רעבמעמ
 8 םפניס-טץע ץס180ת רעבמעמ רענעכָארבעג ַא (46.) --

 .ער בצמב םדא

 81008110ת, 00041910ת, 01100108982068 8. דֹמעמ
 | | ,בָצֵמ , =
 00 06 1תמ דמעמ ןוא םוג ןַײז ,דמעמ ןטוג ַא ןוא ןַײז --

 ,בומ בצמב היה 4000 61/סטמעע8

 8016091008 ??סזמ 1תס 80 מפט168 5. ק. !תֹודָמעַמ
-1001 486 2100 1686 106 1800121081 806 
 וה ,= תנמק 866

 ,תֹובָדְנ ססמ?וטט110ת8 5. ק/. ?תֹודָמעַמ

 ,תֹובָדְנ ףֶסָּכ ססם?וטט010ת ת00מס9צ טלעניתודְמעַמ
 ְךֶרֶּד 681061 ּוחְֶנְרַּפ 8ט081890006 8. הֹסָנְרַּפ-דמעַמ

 ,םיִיַחַה

 ,םיִׁשָנֲא ,ׁשיִא ס6, ט60מ16 זיס. 4006/ ןעמ
 ,ליַאדעמ =ליַאדנעמ
 לַעַּב 11006 ט8מ8ת8 (2/ ךעל -) = עלןעדנעמ

 .ןְמק הָׁשָא
 "התפששסע 01 406 10ת806," 41116 ,. ןֹוׁשְליהנעַמ

 09 8 2001 600181ת/08 ץע8צסעֿמ 1601000 סת
 ,הָריִהְמ ןֹוׁשָל 81ו0 1086 (9/.) } = 218

 .עקטַאימ = עטנעמ

 ,ןפָארט-עקטַאימ = ןֿפָארט-עטנעמ

 .ןְמק ליִעְמ צמ819166 (ע/. ךעל -) עלןעטנעמ
 8 10821109 0? 406 הרות-רפס ַא ןוֿפ עלעטנעמ ַא --
 ,הרוח רפס לש ליעמ 80ע011 01 986 186
 ,שנעמ = שטנעמ

 ,טַײק = ,ךולשנעמ = טַײק - ,ךילשטנעמ
 ,ןעלשנעמ = ןעלשטנעמ

 ,עלעשנעמ = עלעשטנעמ
 == הֵּנַע 40 ?9סע1860?} 096?101 0 6. ןעשטנעמ

 ,ןעשמומ

 רעסעמ -- 809 ---

 היִהְו קֶוַחְתִה 60 0846 0001886 ש. 7. ךו ןעשטנעמ
 ,שיִאל

 ' ,םענינעמוא = סענינעמ

 {עסזמ 046 8001600 90 2004080ע ק/ע- ןיִנֶעְל ןיִנֲעַמ

 טעס96- ורֶכְז לָׁש 4816, 108800116 60/. שינעמ
 ,(א םִיַפֲתְּכַה בַחְר 8066

 ,רָכְו ןיִמ םב810, 2188001146 06/ ךילנעמ

 ,םיִרְבִג לָׁש .םיִׁשָנֲא לֶׁש זמסמ'פ 60). עקסנעמ
 ידנב רפות תגסתם'8פ 48110/ רעדַײנש רעקסנעמ ַא --
 ,םירבג

 הֶשֶא לַעַּב 118016 וגט80826 (ע. ךעל -) 5. על|ענעמ
 1001: !(תויה לש/ רֶכְו 80816 (0/ 60000605) !ָןָטָק

 .םָרָק
 .עלעבַײוו .ו ,עלעבַײװ ַא ןוא עלענעמ ַא

 ,שונעמ == ךילרענעמ

 ,םיִרָבּג לָׁש .םיִׁשָנָא לֶׁש זמסמ'ֿפ 60/. שרענעמ
 ,םנק 60 1106 :ׁשֹיֲע 0 ץטתופמ 6. 6 ןַײז ׂשֹנַעְמ
 .םֶרָא ןֵּב םטצמפמ טסֹומֲעו זמהת (2; |-) פ שנעמ

 םסזיט8ונ1, סזממ|1סץס0 :ׁשיִא ,םֶרָא עסז80ת !ׂשיִא וםָדֶא

 ,תרָשְמ
 ןיִמ םג8ת/086 ;!תֹייִׁשּנֲא תסזמפמתווק 5. סַײהשנעמ

 | ,יִׁשּונַאה
 .םָרָא לֶׁש ןגטזמםמ 66}. ׁשיׂשנעמ

 ,םרא רשמ תטזמפמ 11080 שוולֿפ עשושנעמ --
 זיסּומַנ ס1ש11 זיִׁשּונָא ,םֶדָא לָׁש םטזמפמ 46/. ךילשנעמ

 ;תֹויָׁשּונֲא םטמג8ת09/ 5. סַײק -- || זיִנָמֲחַר םטמנפמס
 ,תֹויְמּוּמָנ ס1ט1ו1ל

 ,לֵבָטַה .ךֵנִת 90 66083ס, 01911186 ש. 6. ןעלשנעמ
 ,ּתזיִרְּבַה אֵנֹוׁש עג188ת?מעסקס (2/. =) 8. סנַײֿפנשנעמ
 461080 03 1מהתתותס, (2/ -) 5. טנַײרֿפנשנעמ

 ,תֹויִרְּבַה בֵהֹוא םוגממ2מ198124מ

 ןמ81-68461, ס8מת1083 (2? =-) 8. רעפערֿפנשנעמ
 ,םָדָא לֶכֹוא

 114419 זמפת  ומפתומֹות (2/ ךעל -) 4 על|עשנעמ

 .ןֶמֶק ׁשיִא
 ,קונשזנָאשעמ = קונשזנָאסעמ

 ,הָאּובְּת תַּדִמ 4181 זמס88ט16 . טסעמ

 .הָריִדְמ תגספפטז108 . גנוטסעמ
 ,הָּדִמ זמספפטזס (2/. ךע -) לטסעמ

 ,רֹלֶמ 90 זמספפטניס (ע. 2. ןססָאמעג) ש. ס. ןטסעמ

 .לְּדְנַמ פווקמסנ (עז. פ -) 5. עטסעמ
 .גזֶמְמ טסעממסנ'8646 זיָנֹוניֵּב זמס461846 66). גיסעמ

 רוזא ?60מק01816 0006 לטרַאג רעגומעמ 4609( ו-) --
 ,(ץראה רודכ לשו גזוממה

 .ןיִּכַס 0196 (2/. ס -) פ רעסעמ

 0 26 80 סרעסעמ ףיוא ןצעמוא טימ ןַײז (40.) --

 ,דאמ שיא אנש 62880ז8 618 198 2 0180

 ,ןצישֿפיל ייב גנוטיידַאב רעטייווצ רעד ןיא (א



 דומש-רעסעמ

 ,םיִניֵּכַט ׁשֵרָח סג416/ (עז. | -) 9 דומש-רעסעמ
 ,ורעמ = רעעמ
 ,מָאקרעמ = פָאקרעעמ
 ,םָאשרעמ = םָאשרעעמ
 00 40 2081088 88 4 2901, 0. 0. ןעלקעמ

 ,רֶסָרֵסְל היָה ,ּךּוּת 60 סס6
 .רֶסְרֵמ טעסאסע (עז. 0 -) 8 רעלקעמ

 ,תּורְמְרַמ ןטנ:ס1661800, טצס'סז'8 166 +. ַײרעלקעמ
 .קֹחָמ .הֹחָמ 90 0109 סט?, 6:886 ט 6 ןקעמ
 .הָמֹוׁש ?סטו (ז. ךעל -} +. עלןעקעמ
 .זעכ ובשככנ הֹעָּג 0 089, 0108+ ש. 6 ןעקעמ

 .ץימ 6824 ( ענעקעמ

 הָנּוׁשָר עטמטס} :קָהֹומ סע280/ (עז. ס -) += רעקעמ
 .ויָד ּהָּב קֹוחָמֹל

 "?ס עסס+ סט?" 10 ?טעת סטסזשפמומפ ש.6. ןרקעֶמ
 .שוּפֲחְּב רָבָּד לָּכ ְךֹפֶה נז 8

 ,םִי 864 (4/. | =) + 'רעמ

 .רֶזָנ ס8נעס9 (ץז/. | -) 8. !רעמ

 ,(א רֶבָּד םג8006/ ירעמ
 המ 6180 18 186 108446/? ?רעמ רעד יא סָאװ --
 ?רבדח

 ,דֹוע 1080:04 זיִפְמ .רָחֹוי זמסיס 400 ירעמ
 1 680004 2681 ןטלַאהסױא םינ רעמ ןיוש ןעק ךוא -

 .רוע לבסל חכ יב זיא םמפ 1084

 יקר ס0ם!ש רעמ טשינ .םונ רעמ --

 .רבלב חז אֹל םפ רעמ ךָאג --

 .=- 0086 4 בֹרעַמ
 .יָבְרֲעַמ ַחּור 0086 שות0  טנִיוװו-כרעֶמ
 .בֶרֲעַמ רצ 084 8106  טַײו-ברעַמ
 ,נוברימ = גוברעמ

 16011818 101 םס1102/ סטסתותת 86/- +. תיבְרעמ
06 -=. 

 1זסזמ 086 696 01 עי תּבש ברֲעְל תּבש ברָעְמ

 .= 58מט808 60 8000
 .ַחֵצֹור תגטע46ע6ע/ (2/ -) 3 רעדרעמ

 נמט14610ט8 :ַהֵצֹור לֶׁש םגטע0סנסנ'8 66}. שרעדרעמ
 ,חַעָר לֵׁש

 ,הָרֵעְמ 0806 (ע!. תורעמ) . הרעַמ
 ,"לע רֶתָי ץ'טנ8119ש ; טַײהרעמ
 ,תֹוחָּפ ֹוא רֵתֹוי תםסעס סז 1688 600. גינייוװו"רעמ
 .עקשַארומ = עקשורעמ

 .ׁשֵּתְכַמ ,הָכּורְמ םגסעפ8ע/ (2. ס -) 8. רעשירעמ
 .- 60טסם!םפ 8616106 4 ביֹרֵעַמ
 0ת6 שאס 18 811110166 (2/ םע -) 8. קינלַאדורעמ
 .םיִרֹוחְמ הָּכִמ טט1סג 8

 לּנֲע 100010188 (0600-) (ע/ ןע -) פ. ןאירירעמ
 .{ןיראה רודכב) םֹוּיַה יִצֲח וק ,םִיָרָהְצַה
 דד:ד ח

 ,םיִרֹוחְט 11610סע10108, ץ1168 5. 27. ןדירעמ

 .ךַאז א יהשעמ ַא ,21416 שטייד (א

 יחׂשעמ -- 810 --

 ,םיִרֹוחְמ לָׁש 1סמסעיעגס1081 660. גודנדורעמ

 עסיט4סע סע (2/. סעקׂש -) 5. קעש|ָארּפ-ןדירעמ
 ,םיִרֹוחְט תַאּופרִל קֶבֶא 8

 ,דָסֶח תֶרֹּכְׂשַמ ץסת810מ 8. ערוטירעמ
 ,עקשַארומ = עקשורעמ
 .םיִלָמְנ תַעְמִח 9010 8016 +. טריּפש-עקשיורעמ
 - .לֶרֹוּג 108 (עז תֹוכְרעַמ) +. הֹכְרעַמ

 עטמעלש ַא :החלצה 8006 1016 הכרעמ עטונ ַא --
 ,ער לומ 0840 1016 הכרעמ

 .הָנְמְִּל הָלְמְלַמ עמוג81ות 40 11מות 8. עילרעמ
 ,ןומשלמרומ = ןייטשלמרעמ
 ,הֵּבְרַה 0 140ע6886 0. 6. ןרעמ
 ,םנממניומ = םנטסרעמ

 םיִרְָו 8960006 ס8עע018 (2/ |--) 8. סעמוצנרעמ

 .םיִגָנְטִמ
 .הָמְקִר סנמטנס16סזצ+ 5. עשזערעמ
 .םקָר 90 סנמס10106/ ש. 6. ןעשוערעמ

 סנמטניס14617-2466016 (2/  ןע =) לדָאנ-עשזערעמ

 .הָמְהְרָל טֵחַמ
 .ֶטָק רֶזָג 119616 ס8עזס8 (2/. ךעל -) על|ערעמ
 .םיִנֹוׁש םיִניִּמִמ 01 80ש0181 81008 40/. יולרערעמ

 הֹיָה ,לֵפֶא היָה 9ס 06 וזמ ש. ?. ךִיז ןעשטשערעמ

 ,הָהַּכ
 (קודקדב) םיִּבַר ןע!גע81 (0ז.) + לָאצרעמ

 וה 681-8861/) 808-081 (ע/1 פעק -) . פָאקװרעמ

 .לּופְּבַׁש

 4. טַײק -- || ;אָלִפְנ ,ןִיִצִמ סזמפצ1:82016 00. גידריוקרעמ

 רֶבְּד עסע48028016 1ם/מק ּואְלַּפ ץ2נ814801119

 : וָיְצִמ
 ,םיִלּוקרִמ בֶכֹוּכ 10סעסגעש (090-) 5, רֹוקרעמ
 9ס ץסע061ע6 ּ!דְל בָל םיִׂש 60 זמתנצ ש. 6 4 ןקרעמ

 .רֵּכַה .הֹאְר
 ,םָּיַה ףֶצְק תגססיפסמפטזמ 5 םָאשרעמ

 .םָּיַה ףֶצק לֶׁש 0? זגססעפסמטצמ 06)}. גימַאשרעמ

 ,ש רָאמ ןוֿפ שרָאװרע;עלקרַאֿפ ,עלעשרעמ

 .םָּיַה תַמָר 868-100ס1 (060ו) 9. לגיפש-רעמ

 (םס ס876 01 1120806128 9 הֹלֵּפְכַמַה-תרֲעְמ

 0240 -1216066  ס}/' 4706 :760049/2 טס/ניצוג20218 0200 06-
 . == | 6י162י0718)

 .=6סת 01 ץ000618 8. םיצירַּפ-תרֲעַמ
 .הָביהְצ חֶׁשחְנ 888 6 שעמ

 ,תֶׁשֹחְנ ׁשֵרֶח טע8ע1ס1 (2/. סע -) 8. קינשזנָאשעמ

 ,תֶׁשֹחְנ חַּפ 84600- 1888 8. ךעלב-שעמ

 0ססטניסת06 ; - 6066, 203 (ע?. םיׂשעמ) .. יהׂשעַמ

 .עֶרֹואְמ .הָרקִמ , =
 םישעמ 8000 46608, 4006 8048 םישעמ ענווש --

 ,םיפי םישעמ ,םיבומ
 ,םיעו םישעמ סצ11 6400048 םישעמ עטכעלש --

 ,ףצקב לעפ ,זגרתה 40 1846 םישעמ ןטעברַא (46,) -



 2הׂשֲעַמ

 ס210, 890עש, 8ת- (ץז. תויִׂשֲעַמ ,תֹוׂשעַמ) :הֵׂשֲעַמ
 ותומ פי, 148 ;הָּדְבּוע 1800 !הָיִשֲעַמ ,רּוּפס ,-,(6
 רַבֲא {ס10816 4200104| סעקפמ (0/.) !רֶבָּד 2
 ,הָּבֵקְּנַה
 ,הששמ רפס 60 4611 4 890/ השעמ ַא ןלווצרעד --
 המ רטפפ 18 186 108000/ /השעמ וד ווא סָאװ -
 ?רבדה
 ךכ הדבועה 486 1264 18 6018 ױזַא זוא השעמ וד ד-
 .איה

 ךיא היהי 00 16 848 19 ןג8} הא השעמ יד יװ ד
 ,היהיש

 010 ץסט סטס/ 806 פטס8 8 !השעמ ַא טרעהעג --
 ! ךימימ תאזכ תיארה 81
 ןנע 8 םעס?6ש ם168161 !ןבעלב השעמ ענוש ַא -
 ,(הרצ לע רמאנו !אוה הפי

 6826 18 ןט89 680 4818 השעמ וד ווא סָאד טָא -
 ,רבדה אוה הז

 !ערוי ימ שטס טםסספ/ !השעמ ַא ףוא אישק ַא -
 8מ םינ אישק ןיוק ןעמ טגערֿפ השעמ ַא ףיוא (0/06) ד
 ןיא 1410 ףֹוסזִצ 18 809 50010604 60 0211101818
 .יודב רופס לע ןישקמ

 די חלש 60 00101016 80106106 דשעמ ַא ךיו ןָאטנָא --
 .ושםנב

 00 40 90106 םוולָש 80010מ השעמ ַא ןֿפיטשרַאֿפ --
 .עשִּפ עׂשפ 60 60101010 8 011106 :הבעות השע
 909060004 {מ 80/687 השעמ רעד ןוא טּפַאכעג --
 ,תונימב דושח
 םע6669 טט611; וס|101801ש 611, םינ השעמ ןויק --
 ,ער אל ח858401צ
 ,םירבדה לכ רחא 8160 11 תושעמ עלַא ךָאנ -

 ֹומְּכ ןועס} 85. ות 986 108200ע 01 6600 'הׂשֲעֵמ
 .ךֶרֶדֶּכ
 .שיא ךרדכ 1146 2 זמפמ ׂשנעמ השעמ ד-
 ,םנג ךרדכ 1146 8 42101 בנג חשעמ -

 טססא 01 48168, 900:7- (16 ךע -) + לכיב-הׂשעמ
 .םיִרוּמִט רַּפַס טסס

 ס08װמסםס מע, 1860ז} 01 0008- 9 תישארַּב-תׂשעמ
 ,- סם

 וֶמָה רוּפס 110616 פ90ז+ (עו. ךעל-) 5 עלװהׂשעמ
 .הָּיִשֲעַמ

 זמץ8010 1016 00ת06/-ומ 630 4 הֹבָּכְרמ:השֲעַמ
,)8 |00168014 - , 

 .-פ9סעש 01 11/80108  םיסינ-הש ִמ
 סעטס16+} . םֹודְסיהְׂשעַמ

 .תּויְרְיְכַא
 .עך-הׂשעמ = ַײרהשעמ

 ,- 6011 4666 (27 םיעָר-םיִׂשעַמ) עַר-הׂשֲעַמ
 אל 4010/8017, ק9|88880} טינ ער"השעמ ןוק --
 ,ער

 ,טּוּפְטִּפ 080016 (,7.) 5. תֹּבַׁש-הׂשעַמ

-- 811 -- 

4465 01 8060 

 ריִטפַמ

 "4 טגומפי 1018 (/. ייִהָש-םיִׂשֲעַמ) . היֶהֶׁש-הֹׂשֲעַמ
 ,עֶרֹואְמ ,- סססטנע60,7 0000ע182664 1806

 טמ?סזילטמ8- 600. ||{ = 8'6611 רעסע 8. ןטְש-הׂשֲעַמ
 ,ונֹוסֲאַל ,ׁשיִא תַעָרָל 9619

 "סי 01 146 010011660 סתסו" 5. יולָּת-הׂשֲעַמ
 ,--8פסנצ 01 1688 (20

 ,"םנווטשומ += טנָאזעג-סניײטשעמ

 .עטמעמ = עטשעמ
 636 רטסע6 09 דמצ (138) 5. (ויד? ידי-השעמ

8 4+-, 
 *46068 1086 סט806 2. יִׂשֲעַי אֹל רֹׂשֲא םיִׂשעַמ

 ,-תספ 0 06 0086 0061280008 2008
 .תֹולְבָג

 .- סטסעק-68 066ט1700008 5. 2 םֹוי-לֶכְּב-םיִׂשֲעַמ
 . - 8000 46608 =. 20. םיבֹוש-םיׂשעמ
 .- סטו} 46068 א //. םיִעְר"םיִׂשֲעַמ
 ,תֹובֲעֹוּת 5680481008 66608 +. 1. םיעותעַּת-םישעמ

 ,תֹולָבְנ

 .הָבּוהְצ תֶׁשֹחְנ לֶׁש 01 888 46/. ןרעשעמ .ןשעמ
 .- 0686 (ן} תֹירְׂשעַמ)  רשעמ
 .רֵׁשֲע טס 41080 שש 6. ןרשעו
 .םָנְרַתְמ , =- 0:80818ל01 (4/- סיקיִּתעֶמ) . קיִּתעַמ
 .םגְרַּת .קֵּתְעַה 0 61:8481806 ש. 6 ןַײז קיּתְעַמ
 +ת6 24 םסטנֿפ 01 186 027 (ע? ן-) 5. תעל-תעמ

 .םיִמָּת םֹוי . - 484
 םֹוי לָׁש 09 24 םסט18} 010/48) 06 גודנתֶעְל-תַעמ

 .םיִמָּת
 יִמֹוי ןֹועֶׁש .687-01008 (ץע. סי .=) 8 רעתעל-תעמ
 ססטסע1ג9 101 ; - 08016-01098 (2/. תוֿפַמ) + דַּמִמ

 .- תנמ (0600.) } 386 8501011 01 686 1200
 טט4111861, 500416 1810010 808018/ 4. לֹּפְלּופמ

 ;הָקָּנְפִמ הֶׁשֶא 46110206 טטסזמ8ת (1/. ס -) + עצינופמ
 ,תיִּנְרֲחַּב 1850101008 טטסזמ8מ

 18800- ;-00110816 זחפת (//. םיִקָנּופמ) א קנופמ
 .ןֶרֲחַּב וסט8 זמהמ

 שס||-אמסששמ זמפמ. (ץ/. םיִמָסְרּופִמ) + םֵסרופְמ
 .= קזס1מ1ומסת! זההמ

 {0 1מ846 עתסשמ, 6/00186 ט. 6. ןכַאמ טסְרּופִמ
 .םָסָרַּפ

 .- סטס1/|-;םסששת טטסזמפת (2/. | -) 8. תֹמָסְרּופְמ
 ,רּורָבְּב ,שּורָפְּב סאקע688, סצק110101} 60 שרֹופמ
 סתס 681166 90 ?גט 10484188 (2/. ס--) 5  ריט ַפַמ

 ;=01 186 1088 00 ?זס-| 6 תץסמס8
 ז6861ת8 01 +ג0 108800 1זסזמנ 980 2עסס8
 .הָרָפְּפַהַה תַאיִרְק
 ?0 0811 2 ץספסמ 40 106 1680100: ריטפמ ןבעג --
 שיא ארק 03 106 ןט880ת 1עסתג 6 ?יסמ8
 ,הרטפהה תאירקל



 שודְקַד ויִּפִמ

 90 זו סעסוג016 טקסות ריטפמ ַא ךיז ןֿפױק (44.) --

 ,ומצע לע הרצ אבה 14
 .-1עסזמ מו םסןש תמסט?מ 6 ׂשֹורְקַה ויַּפִמ

 ,םִיַּפ 90 0000111816, 8קקס886 ש. 6. ןַײז םייַפְמ

 ,ליּפַמ ןופ טרָאװרענעלקרַאפ ,עליּפמ

 ,דנוק-ליּפַמ = ליּפַמ

 .ליִּפַה 40 עמ!פסהעזיש שש 6. ןַײז ליִּפַמ

 ילָּפַנ 80011108 (ןע. רע -) 8 דנוק-ליִּפַמ

 ,םייַּפְמ = סיַפְמ

 , = 401686 } - 40ט07811 (ם תולֵּפַמ) הלַּפמ

 90 86116/ 061649/ 60 26 46- הלפמ ַא ןבָאה --

 .ףננָה ,הֹּכְה 6

 ואֵלְפַה 60 46018:6 60 06 שסת061?ט} ןַײז איִלְפַמ
 ןײז גיִלְּפַמ =

 10 ס48880ע806 6. 6. ןַײז גיִלְפַמ

 .ןַײו ליִּמַמ = ןעלַּפִמ
 !לֵּמְלַּפְתִה .לֵּמְלַּפ 60 8ט241186 2 ךיז ןַײז לֵּפְלַּפְמ

 יֵחַּבַוְחַה 60 660806, 618װ66 4. 266. ||

 .-106 106 8846 0? קס806 2/ע- םֹולְׁשַה יֵנָּמִמ

 40 ותֹ!סעעטקֹו !קַמְּפַה 00 ע8ט86 שש. 4 ןַײז קיִסְפַמ

 60 8ס/8- ש. 6.|| !:הֶּלֶפְתִּב קַסְּפַה סתס'8 עז סע

 .לֵּדְבַה 1806, 616

 .הּצַר ,הֵצַּפ 60 00060111846 . 6. ןַײז הצַּפִמ

 .רֵצְפַה 0 ט:8ס, ט68 1ת818068/6!ץ ש 6. ןַײז ריִצְפַמ

 0 46018/6 10 06 0600011088 ש. 6. ןַײז ריִקַפַמ

 90 1686 40 486 זמסעס} ;(ןינקה תושר לטכ) רֵקָּפַה

 90 880ע1- ש. = ךיז =|| :הָרָקִּמַה רַי לַע ׁשֹטָנ 09 6

 ,ֹוׁשְּפַנ רֹסָמ 1166 17

 לֵּכְלַּב .םָנְרַּפ טס 8ט818/מ, פטקקס16 . 6. ןַײז סנְרַפְמ

 יָסְרַּפ 60 זמ886 אתסטסמ, 61טט186 . 6. ןַײז םסְרַפְמ
 . = 001זמסמ181ס1י8 . 21. םיִׁשְרַּפְמ

 ,--14664 (0/ 8 2008) (עז. תֹוחָּתַפַמ) 8. חֵּתַּפַמ

 סט9 01 +?8ס 6400 0? 0תס'8 ק/ע- ֹותיֵּב חתַּפִמ

206 = , 

 םס תסטס/ 8068 וחיב חתפמ םױרַא טונ טוינ רע -

 בשוי אוה ,ותיבמ אצוי וניא סוג6 01 תופ 06

 ,תיבב דימת

 "8 סעטס 4680861," 8 1890 קדֶצ הרֹומ = 62 ץ"ַמ

 .םִזְגַה .גָּלִפַה
"1 

 .האיִצְמ טָאטשנָא גיסַאטש ,עצאָצְמ

 . = 81008110ת, 608619/0ת 8. בצמ

 .= 10100-84006 (2/, תֹובֲצַמ)  הבִצַמ

 .-1זסזמ 186 ץ8זפ 01 2/6ק. דַצְמ
 ,= סת 211 ץ8ז18 000. םירָרְצ-ידְצִמ
 יקַּדְּצַה 0 ןט89 117 ש. 6. ןַײז קידְצַמ

 ?ס ןט897 980 ןט68:0626 . ?8 ןַײז ןירַה-קידְצמ

 .ןיִּדַה קָּדְצַה
 טמ|0806066 08/0} 28880ש6/ (21  תֹוצַמ) + הצַמ

 ,י 6

 האיצְמ -- 819 ---

 טאטע 01 ?8880שסע (עז. ס - ,--) 8 רעקעב-הצמ

 ,תֹוצַמ הָפֹוא 8

 לֶכֲאַמ 084806 01 ת888סטס/ 080868 , יירב"הצמ

 ,םיִּמַח םִיַמְּב תֹויּורְׁש תֹוצַמ לָׁש

 6188 10806 0? ?הפ8סטסז 08408 =. םֹנידהצַמ

 | .תֹוצַמ לָׁש ליִׁשְבַּת

 0800 0860 ֹומ /20680/מ8 986 . רעסַאווי-הצַמ

 םיִׁשְמְַּׁשִּמְׁש םיַמ 40ט884 406 ת8880טס/ 98

 .תֹוצַמְל קֵצְּבַה תַׁשיִלְל םַהָּב
 60 561| 401011ץ, 60 8686 רעסַאװ"הצמ וװ ןווג --

 אצמ .תוריהמב וכמֲה שוסמ תם 16806/ 6

 ,םיבר םינוק

 םסטז/ 18806 0? 2288090/ 08408 {. לעמיהצמ

 חֹוׁצַּמִמ יּוׂשָע ירֵמָק

 116016 14460466 שמסס} (2/ ךע -) + לדער-הצמ

 ומֹק ןֵפֹוא {סז 06110180426 428880066 8

 .תֹוצַמ ֹוּב םיִבְקונָש םִיַּנָש לעַּב

 086 טטגס ןק6:10:8008 (ן}/ -) 5 רעלדער-הצמ

 ?גפפ0טס/ 68468 סוזמ גמ 1200/66 טמ66)

 .םִיַּנִׁש לַעַּב ןֵפֹואְּב תֹוׁצַמ בֵקֹונ

 ?8880ט0/ 08468 10806 01 םסט/ { הֹרֹומְש-הצַמ

 - 60860060 ריטוומ 800014| 06

 8006 ;-000000800:06ת9 (ע/ תוצמ) הוָצִמ

 .בֹוט הֶשֲעַמ -- 6660, 804 01 טסתסטסטס6ס6

 10 פס;טס8 תםוזמ 1809! !םוא ףיוא הוצמ ַא (40,) --

 !ול יוארה שנועה תא לבק אוה

 08206 טוומ 186 (2/ ץנעט -) 4 ץנַאט-הוִצְמ

 הַָּּכַהְו ןֶתֶחֶה םִע לֹחְמ ט11068ע00ומ 846 סט86

 .הָקָדְצ הֶׂשֹוע ט6061804ע088 (2/ ס -) עקִינטהָוצִמ

 .בֹוט הֶׂשֹוע

 הָקָדְצ הֵׂשֹע ט60018090 (2/ סע-) 4 קינטהוָצִמ

 ,בֹוט הֶׂשֹיע

 וס 18 סט ןט89 40 08086 24 רֵסֲחְל הוָצִמ

 8 1088 (4040 רט0סת 80006:000 49 0 ,/1 "01

 - = (68 0680 /:81400 

 .הוָצִמ = הווָצָמ

 .-ומ 860100מ 10 +מופ ק/? הזְל ףרּוצִמ

 "648 200ט1ע66 ןעעסססק+ 8 הדְמּולמ-םיׁשְנֲא-תֹוצִמ

 .= 04 זמסת," 80001160 4

 (עז. -תֹוצִמ) 4  הֹׂשֲעַתדאֹל-תוֶצְִמ
6046 *= . 

 1מ8208/017 ססזמ- (2/ "תֹוְצִמ) הֹׂשָע-תוֶצָמ

06 --. 

 ''8 לטמסעס'8 107600860," 8960 5. הנוז-השִא-חצמ

 .הֶּפְצֶח ,םיִנָּפ זע 1866, זממט(ס66

 ;- 826 (2/ תֹואיִצִמ) האיֵצְמ

 יְךָרַע רטס198, ט8/06 (/3.) :לֹוּב

 תס9 זמטסמ 0+ 8 221/82/ת האיצמ עפַאנק ַא --

 רבד 2 9םֹומש 04 110010 ט8106 ;!הנטק האיצמ

 ,ךרעה ןַטק

 ןקצס1ג1 1416

 הָיְנק , -- טיפ



 תואיֵצְמ

 האיצמ 8 81089 ט8נםפגת בננ ַא ןוֿפ האיצמ ַא --
 | ,הלודג
 01 080 00080- ?םוא םומ האיצמ וד זוא סָאװ --

 ?אוה בשחנ המב 0006 18 6 ?
 קומש גוצנַאװצ ;תוחפה לכל 86 1688 האיצמ ַא רַאֿפ --
 לבל םירׁשע 9שסםפזֶש 80 10881 האיצמ ַא רַאֿפ
 ,תוחפוד

 מְצִיאוֹת  641896006 = ,
 .ליצַה 10 8806 שש. 6 ןַײו ליצַמ

 8טסאומש 0? 106 01006 01 1מס ץעס- 4. יציִצְמ
 .- תטס6 86 01:0010618102

 ,ןַײז ריִצְּמַמ = ןַײז ריִצַמ

 .ַחֵלְצַה 0 ץעס8מ6/} 8000660 0 4. ןַײז חיִלְצַמ
 ;תַחְּפַה ןֵטְקַה 90 }ותגוו6 260006 ש 8 ןַײֹו םֹצְמַצְמ
 .וָּכְרַה 60 (6

 ס0לסנױמש 10 980 2086 ;-!?טעקפמ 4. תֹפְנְצִמ
 | .תָּמַה ׁשאֹרְל הָפְמֲעַמ 01 2 0680 ץס180מ

 זמו0016 ק829 01 8 קגותקופעמ 01 + אֹּתיִעְצָמ
 .=- 180 2115מת8ג

 60 06 ש = ךיז -| :רַעָצ 60 קע10ש6 ש. 6. ןַײז רעֵצְמ
 | .רַעְמצַה םםע166664

 .- םַמָּצַמפוּממ (44. םיִרְצִמ) .. ירְצִמ
 .- טסצעֿפ תקז- םיִרְצִמ

 "דהסיטקוּפת 4086 (ע/. טניה -) + טנוהװםיַרְצִמ
 .(א ַחֵבֹונ ֹוניֵאָׁש בֶלֶּכ תסח-ט2עגומספ 8

 ג0 806 ֹות 160/40תות8, 90 200, ש 4. ןַײז ףֹרֵצְמ
 .ףֵרָצע 16

 ?0 1מס1ט66 ת 106 םטנמ'מ6/ ןינמ ַא וצ ןַײז ףרצמ --

 041 ךמסת 16001:00 10! ךתט016 יטסזפםוק
 ,ןינמל ףרצ

 ;-16061ט67 (2/. םילְּבַקְמ) 5. לֹּבַקְמ

 ,הָמָרְצ לֵּבַקְמ 01 סמפניולש

 .לּבַכ 00 160ס1שס ש. 6. ןַײז לֹּבַקְמ
 60 תס6 טמ שסוסמ) 0084 0. 6. ןַײז הבֵהֵאְּב-לֹּבַקְמ

 .הָבֲהַאְּב לֶּבַק טס16809 עס,

 60 66זוטס ץ!ס88טע00 20 שש. 4 ןַײז תחַנ-לּבַקְמ

 ,גָנעְתִה ,תַחַנ לֵַּבַהק 6

 40 1ז600196, 10 106100106 ש. 4 ןַײז םינָּפ-לּבַקְמ

 .ייֵנְּפ לֵּבַה
 ז0 ססמ!ועזג פמ 881000006 ש  ם ןַײז ןיִנְק"לֹּכַקְמ

 טצ 418/088 2010 01 8 קהזתמסתפ סע 11824-
 ,ןִיָנָק ַּבַה 1:616161

 ?ס ותבטאטנ816 16 5804? ש. 4. ןַײז תֹּבַש-לֹּבַקְמ
 | ,תָּבַׁשַה לֵּבַה

 ,רָּבַה ט0ס סטנק 1896 ש 6. ןַײז רֹּבַקְמ

 גנוטידנָא ;"שייצ-טערוטש ַא ןיא,; ןיא ןשטיװָאמַארבַא יי (א

 ץרחי אל לאושי ינב לכלו ;ז ואי ,תומׁש ןיא רעטרעוו יד ףיוא

 ,ונושל בלכ
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 ליִקֵמ

 60 806 טס1016, ססצמס 064016 ש. זי ךךוז ןַײז םיִדְקַמ
 ,דיָנְפַל אֹוּב ,םָּדְקַה

 0 6001084ס :ׁשָּדְקַה 0 460000 0 6. ןַײו שידקמ
 ,(רפסכ ׁשָּדְקַה (6 0008)

 .=01 014 600. אָנְד-תֹמדַקְמ

 .שדָקִמַה -תיֵּב =ׂשֹדְקִמ
 אס 86012:6 88 0ת8'0 וחס, 90 6. 6. ןַײז ׂשֹדַקְמ

 ז0 מס1!סט, 1088 :הָׂשָאְל ַחֹקָל .ׁשֵּדִ 8166 80 טס6
 ,(שדחה חאנ ְךֶרֶּב ,ׁשֵּדַק 46 060 1000)

 50 88ת0107 +מס םפזמס 0? ? 4 ןַײו םֶׂשֵה-ׁשדקִמ
 606," 90 88011106 0408011 104 486 ם1סעצ
 .םֵּשַה ׁשּוּדק לַע ֹוׁשְפַנ רֹסמ .םֵּׁשַה ׁשֶּדִנ 09 6

 . -ס808118 (/. םיִלְבּוקְמ) 8. לֹּבּוקְמ
 ץסס} 101 80140/0ת (2? תֹואְוְקִמ .תווְקִמ) 4 הוקִמ

 60 6 101111100,/ 6 6160 ס. 2. ןרעוו םיּוקְמ

 .לַעֹפַה לא אֹצְי ,אֹוּב .םּוק 06 46
 ,ריִט טסטטת, סגוצ ; = 1806 (ע}. הֹומֹוקְמ) 6 םוקָמ

 תונידמב ומ 18ע-01/ 6081/168 תומוקמ עטַײװ ןוא --
 .תוקוחר

 סתס 118061188 ס9ג םֹופ ט2/68 9 רענ"םוקס
 ֹוהָרֹהְס סע בַבֹוס ׁשיִא ֹומ 8ט::03080188 8

 .(א ֹוריֵע יֵּבסְמִּ
 אב אָניִו ריִשָה 686 סֹוּוְל 01 טוסםמּב  ֹואְו םוקְמ

 .= ם1806 01 1684 5. הֹחֹונְמיםֹוקְמ
 ,= 1806 04 086!16 5 טלקִמ"םוקְמ
 "וגסוש ק1806,* םסט86 04 ץז8צס; 9 ׂשֹודְקיםוקְמ

 | ,הֶּלִמָּת תיֵּב
 .= ק1806 01 108/מֹומפ 4 הרוּת'םוקמ

 זמסוגזימס, 8ט9גס/ 01 186 (//. םיִנְנֹוקְמ) . ןנֹוקְמ
(60670102/:) 1:801000108 = . 

 (1נס1ס 18 586 !ןנוקמ רעד ךָאד טגָאלק ףיורעד (44,) --
 !אקע איה אד ץטמ}!

 .- 8סט206, ס118מ (?. םיִרֹוקְמ) . רוקָמ

 .ׁשיִא לָׁש ֹובְרֹקְמ 106/21806 (ע. םיִבָרֹוקְמ) .. בֹרּוקְמ
 ,-1מ6 {סטת?פֹות 0? 1146 + םייֵחֲה-רֹוקִמ

 .ריִחֶמ - טע106 ( 21 םיִחְקִמ) 4 חֹקְמ
 טטַצֹומַק 886 801 םק 1806 + 2? רֹּכְמְמּויחְקִמ

 ,רֶחֶפִמ . =

 (80.) :תּועָט קֶסֵע טעסםפ 61888800/08 +. תֹועָט"חקִמ

 ,תּועָמ עטס
 -- 800ט86/ (2/. םיִנֹרְטַקְמ) פ. גֹרְׂשַקְמ

 .= 90 200086 ש 4 ןַײו גֹרְטְקִמ

 .ןטקיוומ = ןַאיקַמ

 ןַײו םיִַקְמ = ןַײו םייֵקְמ

 16ת1סמ+ 1תלס/מעס061/ 01 686 (2/. םיליקמ) ליִקָמ
 .=- }שש

 ,ןרעשַאנ ייב (ב .ןועשַאנ ייב (א



 ןַײז ליִקָמ

 10 06 1סתוסתפ ומ 18/סעץע6029: ש. 4 ןַײז ליִקְמ

 ,לקָה 10 }80
 יאֵּלַמ .םַימ 0 10131/ ש. 6. ןַײז םיִקְמ

 םִיַה 60 6460016 ןט08/06ת6 שם ןַײז קַסַּפ"םיִקִמ

 יקָסֶּפ
 .םֵקָה 0 01//2מ6 ש. 6 ןַײז םיקמ

 .לֵּמַמְב הֵּכַה 0 1104 שנפמ 8 8608 = 4. ןעלקַמ
 סםט1סע, סמס טסגס טס2נט4- (2/ םיאנקִמ) . אֹנָקְמ

8 -. 
 יאָּנַק {ס סםטצ 068/0026  0. 6. ןַיו אֹנֵקְמ

 .= צקטסמ (;2 |--) 5 ףֹקַמ
 8 ן8ע110018/ סז 1880/- (ע} םידיּפקַמ) . דיִּפְקַמ

 ןְקָיַר ,דיִּפקִמ ׁשיִא 1008 מס/פ0ת

 90 6 קפע1סט|4ע 0 1881161008 0. 4. ןַײז דיִּפְקַמ

 .קִיַּד ,דֵּפְקַה
 סס טס 8םסופ :רֶצִה 0ס פגסז6סמ שש 6 ןַײז רצקמ

 .םיִרָבְדִּב רק
 וס 8מס;וסמ 8 ץקסזפסמ'8 1116 ש. מ ןַײז םימי-רצקְמ

 10 סז001006/ 8 עס8'1808 1116 ( ///.) :ׁשיִא ימי רצה

 ,שיִא יּיֵח רֵרֶמ
 ןַײז םיִמָי- רצַקְמ = ןַײז םיִנָשו"םימידרצקמ
 .= 8 91021) ץפז?, 2 110416 8. תצקִמ

 8 טסזצ 81081| ץם:0 לסעצ . תֹצְקְמַהְןְמיִתצְקִמ

6 = . 

 טס (ךֹלָת) ֹובְרְה 90 טנֹותש תסּפע ש. 6 ןַײז בֹרקְמ

 .בָרֵק 64

 . = 088006) 80010886 (2/7. םירקָמ) 8 הרקִמ

 ךיז -|| :בֵרְקַה 90 0116, 880111106 ׁש. 4. ןַײו בייֵקַמ

 .ֹומְצַע תֶא בֵרְקַה 00 880111106 020861/ . 2

 2 טטסזנ8ת ם8טומש 2810 1800 8. דליִל-הׂשַקְמ

 8 רעע161 (/70.) :תֶרֶלָּל הֶׁשֹקְמ הָׁשא (6ג 0040 ט4742)

 הָּׁשַהְמ רֵפֹוס לטגס ע10600068 טנ9 1086 1800

 .בּחְכִל
 סמס יטםס ןואס8 40 288 (2/ םיִנָׁשקַמ)  ןׂשְקַמ

108 =. 

 גוי -טפ1י- 8 ס- 880 (0226- חק ישַא-בַרירַּב-רַמ

 /04600 0} 100סװ05} סעמ 60040604 4/ג0/8 0/ 6

 .הָלֵעַּמַה םִר םָדָא 60110609 זמתת ;-|20/2 260/)

 "מ8860/ 01 +גס ץ|806/ +םס + אֹרְתַאְדיאֹרְמ

 .=עץ8ססו 01 8 6ססטמ

 ,-0010+ ;-8קק08/2006 (2/ הֹואְוַמ) + האֹרַמ

 .טֵבָצ
 ;(א(רפסלנ ַחֵּתְּפַמ 1806 ; = 161616װ06 4. םֹוקָמ-האְרַמ

 .(ב הָוְהִּת טסמס

 ימי 8006 10048 ;-8ע/ע/0812ת06 8. ןיֵעיתֹיאְרַמ

 | .רַאת

 ןנערוורפש = קַארמ

 |ײב (ב .האר רעטנוא 28861650000 רעגַארפ ןיא זא

 .ןצישֿפיל
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 .ןעוורפש = ןקַארמ
 ,(היות) ץֵּבְרַה 90 טמעס86 (760/י0700) 6. 6. ןַיײז ץיּברַמ
 ,ׁשָּנְרַה טס 1661 ש. . ןַײז ׁשיִנְרִמ

 .- 8108 5. 27. םיִלְנַרְמ
 ,תֹובָצַע , -- ע4618מ0/ס1צ, 8100 . הֹרֹוהְׁש-הרֵמ
 זמס18תסמסוצ , 10618מ0מ0110, 00/. גידהרֹוחְׁש-הרָמ

 .ַהּור בּוצֲע ,הָרֹוחְׁש הָרְמ לַעַּב 8100

 בּוצֲע היָה 90 26 1מ018מסמס!} שש. . ןהֹרֹוהְׁש-הרמ
 .ַחּור

 1ח01826110! רטסנמהמ (קק? ס --) 8. עצינהרֹוחְש-ררָמ
 .ַחּור תַבּוצֲע הָׁשֶא ,הָרֹוחְׁש הֶרֶמ תַלעַּב

 10618מ082017 זמהת, (2/ סע -) פ. קִינהרֹוחְש-הרָמ

 ,ַהּור בּוצֲע ׁשיִא ,הָרֹוחְׁש הָרֵמ לַעַּב 6106
 .-8 8086 .||} - 8086 66) עֹּבֹירְמ

 .ַחיִורֲה 00 2812, עעס19 ש. 6. 2 ןַײז חיווְרַמ

 ןַײז חייוִרַמ = ןַײז חיוִרַמ
 .- טון טמפ 66/. הֹצֹורְמ

 עססט18ג סז* ;ןְנֹולְתִמ םעטמגמ1סע (עז. סע -) +. קורמ

 .ףעֹוו םֶרָא םגעוש 1610

 .- טופססע םסעס א. רֹורְמ

 0 אססק ּורָסָה .קָחְרַה 60 ?סזמ0ט6 . 6. ןַײז קיִחְרַמ

 60 תססק םשטפצ, 4000 טי = ךיז -||יקֲחְרַה םסטש

 ,רֹהָא נֹכָנ 00 1? מסזיּפיש ;רּוט .קֹחָר 1

 60 עסזמסץס ?עסזמ 168- . 4 ןַײז לכָׂשָה"ְןִמ-קיחְרַמ

 ןִמ קֵחְרַה 8סת} 90 1846 1688 60 ,ס6
 .לָהָׂשח

 .םחַר 0 םטס ץוזצ ש 4 ְךִיִז ןַײז סחַרֵמ

 ;- 0898 - םסט86 (עז. תֹואְצֲחְרִמ {-) + ן'חרָמ

 .הָעְוַה ץזֿאָמ טםעסז - ט8ומ
 ,םיִנָבְל 11מסמ, 6109מ65 (2,) .. ץ'חְרַמ
 בֵנֹוּנַה בֶנֵנ 9810? יטמס 806818 1:מסמ (7) . רעצחְרַמ

 6816? יטמס 860218 ?עסזג ץ018028 (//) ;םיִנָבְל

 םיִנָׁשְַּה םיִׁשָנֲאַמ בַנֹוַה בִֶּנ 81660109 ות םמ ותֹת

 ,הָייַסְכאָּב
 01804006, 618189 ץ1206 (2/. םיִקַחְרִמ) פ קחְרָמ

 .קֹוחָר םֹוקָמ ,--
 .= םעס89 01818006 + בָריִקחְרִמ

 .וָשָח = ןֹוׁשָחְרַמ
 ?60610ת} 160019/ 86- (2? תֹודירְמ) הֹדיִרְמ

 .דֶרֶמ , - 6110

 .הֹעָּנ 60 01086 שש ת. ןעקִירמ

 .-- ססת?עס . ֹוּכֹרָמ
 ס|חס טמס ו8 01446/ ֹומ (ע} שפנ-ירמ)  ׁשְפָנ-רַמ

 .--ֿפעוע16 086 לט גס 18 824 07 80110?ט}

 00 80 טק 186 +ט0110, ש 2 ןַײז םלוע-שיערמ

 .םֶלֹועָה ׁשַעְרַה 00 ןזמםאס 8 ם1080 81וע

 "86 םספןומק 0? {גס 4028806/7 8. ןושלדַאּפְרַמ

 ,רּוּבִד 8060, 8114
 ,הָעָר הָּׁשֶא ט10406 יטסזמפת (עז |--) + תעַשְרַמ

 , = תז/83:6884 205. (0400) 5. תֹרֶמ|



 טגָאזעג-סניוטשמ -- 918 -- אשמ

 1480 רטסזמפמ)! 128846 (2/. -) 5. ענענֹושְמ .- טטע66מ ;--1086 (ץ/ תֹואְׂשַמ) 4 אׂשמ
 ט11 04 ס8עע1880, 011 01 (26 =) =. ווירב-אׂשַמ

 לע וא הלגעב םיליבומש אשמלנ אָּׂשַמ רֶּפַס 6סמצסיק 6

 אשמל) אָּׂשַמ רָּפֵמ 2111 04 126188: !(לוובה תליסמ
 ,(הינאב םיליבומש

 ;רֶחְמִמ ,קָסֵע ,- םג81מ088 =. ןֹּתַמ"אֹׂשַמ ,ןּתַמּויאֹׂשַמ

 ?ם16068 טט81- (/.) :גיִׂשְו ַחיֶׂש ,.- 400:01181100

 .םיִבָּנִנַה קֶסֵש 88
 טטע018ע} 0014- ןתמ-"אשמ רעבולרוצ ַא (/2) --
 העשב הריתח 1014960 טטמסמ ןע60216 26 8816
 ,םינשי תיבה ישנאש

 אָׂשַמְל הָלְנֲע םססס-טמ (עז. | =) 5. ריֿפ-אׂשַמ
 . = ע814181107 5. םיִנָּפ-אֹׂשַמ
 80008-?/91מ4, 1012? (2/ |--) 9. נֹוציאׂשַמ

 ,הָרֹוחְסִל (לזרבה תליממ לש) תֹובָּכַה 181
 יַעַּבְׁשַה סס ססמןטע6 ש. 6. ןַײו עיּבְשמ
 !זסומ 880080ג +ס 882029מ, 600. תֹּבַׂשְל-תֹּבַשְמ

0661 8 0406 -. 

 פטקסעט1פס, } = 1ם8טמסס9סע (עז. םיִחיִגְׁשַמ) . חיגְׁשַמ

 יַחּקַפְמ ,- גט

 0 8טקסעט1860, 8ט00611160 ש. 4. ןַײז היִנְׂשַמ

 ,-לַע ַחיִנְׁשַה 00 4886 086 !ילַע חַקַּפ ,-לֵע ַינְׁשַה

 טס 188108, 81/} טצ 108111886 6. ןַײז ךֹדַׂשְמ
 סס 06 81166 0 = ךיז -||:דָחַא 90 טמ196 :ְּךְדַׁש
 ,דֵחַאְתִה 60 06 ט01006 !ְךּדַּתְׁשִה םֶש תנפעי'6

 086 019 080 (400) 5 || ן-2408068 תחע- הׂשמ
 ןִמ דֶחֶא ס00עממגסמ ק60716, 18ת0/820 םס;פסת

 .רַעַּב ׁשיִא ,םָעָה
 ,ביּוחְמֶש -יִמ == ביֹּוחְמ-הֹׁשֹמ
 קסע8סם !?םעסשמ (2/ סע -) 4. קֹונביוחְמ-השֹמ

 ול םיִנְתֹונָׁש ׁשיִא טקסמ 88 01806 טז תסמסונֿפתג

 ,זא הֶחָּפְׁשִמ תַבְרִק םּוׁשִמ הֶּדְקְפ
 .-ס0ט+ 108896/ 1410868 8. ונַּבַר-השֹמ

 ןםסצכסיט} (ע0. ךעל -) 8. על||המָהְּב-םונָּבַר-השמ

 .תיִׁשּוּפִח ןיִמ 1809 196, 1809 סט

 -השמ = עלעיקיסונָּבַר-דשֹמ ,עלעדרעֿפ-סונַּבַר-השמ
 .עלהמַהָּב" םונָּבַר

 ,תחָּת-השמ = ֹוָּת-הֶׁשֹמ
 םוסאמפנמס 01 486 ססזמ- (406) . תֹחְּתהֶשֹמ

 .םָעְה ןֹומֲהַל יּונְּכ תגםסמ ע606

 ,םינָּפ-אֹׂשַמ = םינּפ"אוׂשמ
 . = סעפעצ, ז480, 1מ88תס 1266. עגֹושְמ

 ,עֶּנֶׁשֶמ חֶצְק 18180/ סעפצצ 60). עטַאװע:ושמ
 (מ82מ0-28ץ1טזמ, (2/ רעזַײה -) 8. זיוה|-םיעְנּושְמ

 .םיִעָגְׁשִמ תיֵּב {8010-88י7!טמ

 סע8ע} 1080, 1886 660/. ענ - ,רענ - ,ן|ענּושְמ

 .עֶגְׁשִמ
 ,המוש בלב 1086 608, 1810 608 טנוה רענעגושמ -- |

 ,4 ,םַאק ,7 ךוב ,"לרעגניֿפשניױװוי .ןיא ןשטיװָאמַארבָא ייב (א

 ,הָעָנְׁשִמ הָּׁשִא דחסנמפמ
 זנ20108מ, זת- (22 םיעְנּוׁשְמ ,ענ -) . רענוענּושְמ

 .עֶנְׁשֶמ ׁשיִא 896 זנפמ, !((0

 יעָנְׁשִמ ׁשיִאְּב 10:6 58 עגפסזגפת 066. זַײװרענעגּושְמ
 דטמוזמ, :ןֹועְנְִׁש 21204088 (2? |ן-) פ. תעַנֹוׁשְמ

 ,ןֹועָגִׁׂש 020
 ,ןַײז הווְשַמ = ןַײז הוָׁשַמ
 (ןובשח) רָּדַמ 90 פ0ט86, 201086 ש 6. ןַײז הוְׂשַמ
 זעפ- וַהיִלָׁש 86100806 (עז. םיחלּושְמ) 5. חלּוׁשְמ
 זמס886מ06/ 8000 עס :עסֹונ ןֵכֹוס טס11מ8 0

 וא םייגע תיזעל) תֹובָדְנ ץֵּבַקְל ַחיֶלָׁש 8011016 4
 ,(םידסומ תכימתל

 ער ענֶּפ ןע1פםיטס, תנ181019ט06 (2? | -) 5 תֹחַלּוׁשְמ
 8ןס81816, 168602606, (1. םיִדָמּושִמ) . רֹמּוׁשְמ

 וזממט06086 16110ױ6 :;רֶמּומ ,--000461064 )60
 ט18190- (//) !לַעַיְלְּב ןֶּב עסםיטס} 8808 :ףּוצָח ׁשיִא

 .ויָרֵבֲחַב דֵגָּבֶׁש בֶּנִנ עסו158 1

 זמת} 211 20- !ןרָאװעג טגָאזעג םידמושמ עלַא ףיוא --

 לרוג היהי ךכ 848008 םםטס פטסמ 1866 )0006( 

 ,(הללק) !םידמושמה לכ
 .סיעֶבַהְל-רמּומ = סיִעְכַהְל -דמושמ
 וצמקט400 :דָּמְׁשִמ לֶׁש 8מ08861081 060/. עקטרַמּושמ

 סטממומפ, 8מ/6000/ :לַעַיָלְּב ןֶּב לָׁש ?08182 :ףּוצָח

 | .םּורָע
 :ףוצח שיא וזמקט0606 161/0ױ0 דולג עקסדמישמ --
 ,םורע םדא סטחמומָש 6

 ,םָאקידַמְש = פָאק-דמּושְמ

 .עטתדַמּושְמ = תֹרְמּוׁשְמ

 16:0816 8מס89806, 60מ- (ע/. ס -) 5 עטתדַמּושִמ

 ֹוומקט06מ9 רטסזמפמ !הֶדֶּמְׁשִמ ט6ע066 ןסטט8
 סטחמומק !לַעַיָלְּב תַּב ?סםיג1פמ יטסזמתמ :הָפּוצֲה הָּׁשא
 .הָמּורָע הָּׁשֶא טטסעמפת

 טמ- :רְזּומ .-8618006, 0666, 6010 2066. הנושמ
 .יַעְבִמ-יִא 4801

 80/8ת86, ףטס01, 116 66) ענ - ,רענ - ,ןװהנּושִמ

 - ,ַעְבְמ-יִא טתמפסטע8)} :רָזּומ הָּנְשְמ
 ,- 00518766, פטמ160466 264. דֹּבעּוׁשְמ

 .- 51סץוממ 14011866 760  עפושמ
 .עָּפְׁשִמ 8100108, 1011866 60). נירעפּושמ
 .ַעּוּפִש 810/ס4088 9. טַײקעפּושִמ

 רַתֹוּיַה ןיִּמִמ 01 686 טסזצ 0686 000. ירפושד -רפּוׁשְמ

 ,הָּבְׁשֶמ
 001180/ 080 וז-פותקס; (2} םירְרֹוׁשְמ) .. ררֹוׁשְמ

 .-- טס60 :!הָלָהְקַמְּב רֵרֹוׁשְִמ
 ,רֵחַׁש סס ט1106 ש. 6. ןַײז רחשמ

 1מנ8סמ1ס- ; - 6689/096 (/. םיִתיִחְׁשִמ) 4  תיֹחְׁשַמ

 61סשס1י 161/סיש :קיִזַמ ,עַרֵמ טסט8 16/|ס6, 6661

 .ץּורָח םֶדָא
 ,"סנווט שומ = טגָאזעג-סנווטשמ



 ןַײז גיִׂשמ

 נָׂשַה 10 0000סוטס, ט840189886 שש 6. ןַי גיִׂשַמ
 ,ןֵהָה

 . - 21688180 (27. םיֹחיִׂשְמ) 8. חיִׁשְמ
 1186 2108818, ע8060-2108814 חישמ רעשלַאֿפ --
 ,רקש חישמ

 .-.12168818מ, 186 פסמ 0? 108616 . דיוִד-ְןֶּב-חיִׁשָמ
 1688180, 316 ם8סת 0? 1086װג 8. ףסֹויְּב"חיִׁשְמ

 (0020, 40 18 26146060) 10001 ןיס,(6 1608810/8 6
(120000 /0 1800 = . 

 (ץָפ.) וַחיִׁשָּמַה תֹומְי ר 08818ת10 1106 א סַײצ-ֹחיִשַמ
 ,םֶלֹועָה לֶכְּב םֹוָּׁשַהְו רֶׁשֹאֶה תֵע 96 20111סת1טזמ

 ץֶר"בְתִּכ סט18106 11ס0עס6 טע10ותא 5. אֹסיִׁשְמ
 ,(א יִרְבִע

 .עובָק ןֶמְו סג (עז. |=) +. ְךֶׂשֶמ
 .-804סזמץ, טט48סעק 8. רֹוכְזיבּכְׂשִמ
 ,ןֹובָרע , - טפשמ}, ק10686 ( עז. תֹונְּכְׁשַמ) . ןוּבְׁשַמ

 ,ןוברעל חוק שיא 11089886 ןוכשמ רעגודעבעל ַא --
 ,ןֹובָרֲעְּב תַּת .ןְֵּׁשַמ סס ץפשמ, ץ10080 6. . ןעֹנֹוּכְׁשַמ
 ;-.ס001181146066 זמפת (ק/ םיִליִּכׂשַמ) פ..ליּכׂשִמ

 .-86420/סת9 01 486 הלכשה
 ; -18016 ; - ק818016, 81/0116 (2/ םיִלָׁשְמ) . לשְמ
 . - סצ8נממ1ס5 06

 ,תֹונָמ-הֹלַש = תונמ-חֹולָׁשְמ
 0 0181מ188 :ַחֵלָׁש 90 806 8סש8ה/ ש 6ם.ןַײו חִלָׁשְמ

 | .רּמַּפ .ַחָּלַׁש
 ,תחָּלּוׁשְמ = תֹחַלְׁשִמ
 80 8ס00818 אוו 8 1016 קסעפסמ ס. 4. ןַײז ׁשילְשַמ

 .ׁשיִלְׁשַה
 .םֵּלָׁש 10 ץבצ ש. 4 ןַײו םלַשְמ
 ,ןַײז םֹלָשָמ = ןעמֹלַשְמ
 רָאָּת 90 111480:808 מָצ 8101168 שש. = ןעלָשֶמ

 ,םיִלָׁשְמּו תֹונֹויְמְדִּב
 ;ַחָמַׂש 60 1610100, 1846 8186 ט. 6. ןַײז זַמַׁשְמ

 ?0 זמ21:6 זמסעזיש ש. ז. ךיז -||:ַעֶׁשֲעַׁש 90 6ת16118!ת
 0 60800611814 :אָנְנִהְו אָלּוליִה הֹׂשֲע ,ֹומְצֵע חֶא הָמַׂש
 .ַעָׁשֲעַּמְׁשִה 1

 50 06 ט866286006, 90 8008, ש ח ןַײז עמׁשַמ
 יַעֵּמַּתְׁשַה ,עַמָׁשִה סס 101!סיש

 קחצי ,טיֵאװ םעד ןוֿפ סעמרָאֿפ ערעדנַא ָאד ךָאנ ןענייז סע (א

 רעסיוא טינ (ט"כק קרפ) "הדוהי תיבת ןיא ןהָאזניוװעל יעּכ

 10619006. 00ז081. ןיא םיובנרנ ,טייהשמ ךױא אטישמ
 עמדָאֿפ יד "יבשתו םרוחב והילא ןוֿפ שננערב 1494 טשיױג
 טסיש יד ןֿפיר ןדי עשטייד יד זַא וטקרעמַאב ןוא טיקשמ
 רעד ןוֿפ תויתוא יד ןרעוו 11886164100מ רעגַארפ ןיא .טישעמ
 שינ יא עינַאלַאמישע יד .עטעמשַאמענ ןֿפורעגנָא טֿפױש
 שיאעמַארַא ןוֿפ זיא טרָאװ סָאד זַא ,סיױא טעז רימ .טנַאקַאכ
 (הרוש ַא ועיניל ַא ,הטיש ןוֿפרעד) ןעיצסיוא ,ןקערטשסיוא יטָׁשי
 םָאװ ,עבוימ בתכ םעד דננכ טֿפירש ענעגיוצעג ַא טיײדַאב ןוא
 ,ןנוצ ןָא שפירש ַא ויא

= 816 -- 

 תועְמְׁשַמ ,עמְׁשמ
 ,הָאְּנַה יפְּכ

 פץץפע000/9, 6ױ10001/ 060

 ,,,ש הארנ 16 18 8ץץװפזסתפ 9084... ...זַא ,תועמשמ --
 161169 ;- םט8ע0, וט8008 (2/. תורָמְׁשִמ) רֹמְׂשִמ

 ,(א רֶמְׁשִמ תַפְלֲחַה

 ,רֹמָׁש 90 םיטפנ:6, ץעס8סעטס ש. 6. ןַײז רֹמַׂשְמ
 זמפע (106 ןקע680106 ט8 ןַײז רמשמ זנוא לָאז טָאג --
 ,םיהלא ונרמשי

 . - 810006886 (2} םיִׂשְמַׁשְמ) .. ׁשֹמַׁשְמ
 .ׁשֵּמַׁש 90 800086 ש. 6. ןַײז ׂשֹמַׂשְמ
 ו0 תפטס 804081 1ת16- 0 4 ןַײז השיִמֲהיִׁשִמַׁשְמ

 ,הֵּטֶּמַה ׁשֵּמַׁש 606
 .- סג 01 ת8:ע00 101 118זמתמ 2//. ןפָה תאֹנְׂשִמ

 ן16 18 ןמח תאנשמ רָאנ יכדרמ תבחאמ טונ םע טוט רע ד-
 6988 19 םס9 ?0ע 186 1076 07 1018 1166
 אל תאְו השוע אה ם0ט6 90 80106 218 68סזמצ7
 ,ואנוש תא זינרהל םא יכ ,ודידיל ותבהאמ

 1118מּפמ, 0011600104 01 118601110ת81 5. הֹנְׂשָמ
 ;-.ןגלט8 (/0מ0400 106 102/ ס} 126 100040)
 .-ץפנפםעםעמ 0+ 106 2608ממ2ג (2/. תֹונְׁשִמ)

 ס0 םס 0860 ּוהָּנַׁש 60 008486 +. 6. ןַײו הנָׂשְמ
 ,(יתפש אצומו הָנַׁש 120, 0108: (8'0006 10010)

 801: 0801 ?עסזמ, טע68ע1ת8 (0068 06. גירהנַׁשְמ
 ,(יתפש אצומ) הָנַׁשְמ |0'/100)

 הָּנֵׁש 00 6089 סחס'8 ןק1806 6. 4. ןַײז םוקָמ"הֹנַׁשְמ
 ,ֹומֹוקְמ

 מס שוגס 6188408 םוֿפ קי. לֹזֵמ הנָׁשְמ םוקָמ הֵנַשְמ
1304 218 68828208 1806 =. 

 סתס רטמס 18 216860088 (2/ סע -) =. קיינהנַשְמ
 ,ֹוריּבד הָּנַׁשְמ 118 דטס0

 זס 0028ת86 2 קס8'1800 ם8נמס ט. 6. ןַײז םש"הנַׁשְמ
 .ׁשיִא םָׁש חָּנַׁש

 .06ט661:0מסצמש (026 ,/40 0000 0/ . הֹרֹוּת-הנְׁשִמ
(2/0868 }= . 

 809 01 986 (1/. |--) ֹוהָנְׁשִמ 208םמּפמ . תֹויַנְׂשִמ
 ,הָנְׁשִּמַה יֵרְּפִמ תַעּובְה 0001:8 03 96 2118מ8

 01 010, ?עסזמ 606 ץסזגם0- 006. תֹיינֹומְדַקיסיִנְׂשִמ
6 0680 = . 

 ,רֶעָׁש טס ססמ{ס609טע6 ש. 4 ןַײז רעׂשְמ
 ,רעְָׁש 90 1זמ8פֹומס 8טממס86 ש. = ךו ןַײז רעַׂשְמ

 ,הָמָּד

 ץ'618910ת88מ1ק ; --?8זתו/צ ( 2. תֹוחָּפְשִמ) +. חְּפֶשִמ
 ,בֹורק 161801ש6 :;הֶחָּפְׁשִמ תַבְרק

 | .הָחָּמְׁשִמ 18נ0ו1} (0044,) פ. הּתְחַּפְׂשִמ
 80406006 ;-1ט681מ8629 (2/. םיטָּפְׂשִמ) 5, טֹּפְׁשִמ

 ,ביִר ,- !8108016 ;}-

 60 נס 85 שוי ךיז -|:טֹֿפֶׁש וס ןט680 ש 6. ןסּפְׂשִמ
 .ביִר {8ש

 ,ןצישֿפיל יב גנוטיידַאב רעטייווצ רעד ןיא (א



 ןַײז עיִּפְׁשמ

 {0 ומוןטסמסס} ההטס םת ות?וט- = 6. ןַײז עיַּפְׁשַמ

 ."לע עיַּפְׁשַה 6406 סת

 תואְקְׁשַמ ,תוקְׁשמ) 5. הֹקֶׂשַמ
 .ףיִרָח הָקְׁשִמ 110 01

 ,לָהְׁשִמ יּווִׁש 0818006} ס0ט111לנוטזמ 5. תלֹוקְׂשִמ

 ,טמומתה 90 06 40006:109 תלוקשמ ףיוא ןוומש --
 , = 146061 (?מ 060568) ; =- טס6199 8. לקֶׂשְמ

 .ןושאך-לּכְׂשּומ = ןֹוׁשאִר-לקְׁשִמ
 .רֵּקַׁש 0 116 ש. ת. ןַײז רֹקַׁשְמ
 8ס/ט8ת?) ט8169, 80060- (2?. םיִתרְׁשִמ) 4 תֹרְׁשִמ

 .רֶחֶמִמ תיֵבְּב תֵַרֶׁשְמ םגסנסמתמל'8 6164 ; - 821

 .תֶחֶרֶׁשְמ טסט86-11810 (ע?. ס -) 5  עטתרָׂשִמ
 90 ת- !לֵּדּתְׁשִה 0 6068ש01 ש. ?. ךיז ןַײז לרַּתְׁשִמ

 ,"רֲעַּב לֵּדַּתְׁשִה 6

 .= 08מ0063 (2/, תֹוּתְׁשִמ) 6  הֹּתְׁשִמ

 10 ק188 ט112210, 1086 סט8/0/ ש. 4 ןַײז ןיּתְׁשַמ

 ,ןֵּתְׁשַה
 8686 טססצ, 0686 קסנעפסמ, 66- (21 םיִתַמ) 8 תֶמ

 .--1ט6
 ,תּומ 40 016 שי . ןרעו תֶמ

 ,רֵרֹוּבֶחִה 60 06 !ת 80116466 ש. .. ךיז ןַײז דרֹוּבְתִמ

 וס ם8םסוס 0068011 86/0ת8 שש. ? ךיז ןַײז רֹּבַגְתִמ

 ,רֵּבַנְתִה 60 ןץניסט811 :רֵּבַּנְתִה

 .ה דונָתֶמ = הֹדִוְתִמ

 הָּדַוְחֶה 60 60ת1688 0 ?. ךיז ןַײז הדוַוָתַמ

 ִחַַּוְחַה 0 6ו8ץט96, 660806 6. ז. ךיז ןַײז חַּכוְתִמ

 .הָּכוַוְתִמ = חַּבַוְֲתִמ
 .םיִעָנ . - 8ט661, ץ16888ת9 660)}  יקֹותָמ

 .(א םיִסֲע זמט81 תסש ׁשֹומּס 6 ?קותמ

 . - 8006000/ ?םפמ םסתסצ ע/. ׂשַבְדִמ קותָמ

 גיסַאטש) -8000006/ ?םפת 18 2/ תֹפזִמ קותָמ

 .(שֵבְרִמ קותָמ טָאטשנָא
 . = 810186188 קז תֹלָׁשּותְמ

 ײה תונש 2166808618מ'8 286 ןרָאי םחלשותמ --

 םיכורא םייח 8 טסזצ 81686 286 (/60.) :חלשותמ

 | ,דאמ -

 ,בייַחְתִמ = ביִחֲתָמ
 60 ט1ם0 006861:/ 216086 0 ?. ךיז ןַײז בייֵחְתִמ

 .בֵּיַחְתִה 1
 0חס שםס 18 006 08086 01 818 = ֹוׁשֵפַנְּב-בייֵחְתִמ
 .- סט 0

 .-=- סס681ת86/ (01 םיליִחְתַמ) 8. ליחְתַמ

 .- 50 טסֹומ/ ססנגנמ6006 0. 6. ןַײז ליחְתַמ

 .םָּכַחתִה 60 1868 סתס'8 יש198 ש. ?. ְךֹיז ןַײז םֹּבִחְתִמ

 60 ט000/46 ע612106 07 ססמ- ש ?- ךז ןַײז ןֹּתַחְתִמ
 .ןֵּתַהְתֹה ת60660 טצ תגמני'ל'6

 .ׁשֵאְיְתַה 00 408/81/ ש. =. ךיז ןַײז ׁשֵאִיְתִמ
 ײז1ו

 ;- 00761806 (ןנ?

 -עיבעהרַאֿפ ַא רשפא !ןצישֿפיל ייב ךיז שניֿפעג ?קותָמ (א

 ,ןייוו רעיינ ,21051 שטייד רעדָא 21ץסדיפ שיסוה ןוֿפ גנושיא

 ןַײז ןֶקַתמ -- 817 --

 90 00886 04 סמ8'0 טגעפמ ם. ?. ךוו ןַײז סחיָתַמ

 ײ ה ,ֹוסּוחיְּב רָאְּפְתִה
 086 טטגס 6166-1ת 16 1114661- 5. /?. רֹּבְרִמ-יִתַמ

 1688 (126 176/;י6ו08 4704 1002106260/ 400 406 62

 , =- 1676 1266 00008::6 ,ןליספמ 1201 מ)

 6686-מסט86} 18014- (2/. ְךֶע -) +. לבוטש-םיתַמ

 ,םיִתֵמ תיֵּב טהיצ

 6ס 4611061846, 0028106/ שש ?. יז ןַײז ץעיְתִמ

 .ץֵעְיְתִה 10 1886 0008861 !ץַעְוִה

 . = 8906608088, ןע10888004688 5 תוקיתמ

 00 81!ס0, !רֶּתַה 60 8/6)6660 16881 ש 6. ןַײז ריִּתַמ
 .תּוׁשָר תַּת .רֵּתַה טסעצמס

 .= ןטסנפוסע 01 ץנ18סמסעפ . םירוסַא-ריִּתַמ

 .םָד רֵּתַה 0 סט?!86 0 6. ןַײז םָד-ריִּתַמ
 .רָדָנ רֵּתַה 00 גתמט} 4 טסױש ש 4 ןַײז רֹדָנ"ריִּתַמ

 60 םֹוזמ/ 121006, 6688מ, ש = ךי ןַײז ןווַּכְתִמ
 .ןּוַכ טטזק6

 .-- 0018! (2/ תֹוכְּתִמ) 4 תֹכְּתַמ

 .- 88810טסט8 86406ת4 (2}. םיִדיִמְתַמ) . דיִמְתַמ

 4080 ץסנ:פסמ טמס86 סט118} ופ 8ת . הֹוָצְמ-תֶמ

 .-ססנ88סמ טקסמ 606 ססזמזמטתמווצ

 ,תמ לֹפָנ .תּומ 00 016, 181/ 6684 (0) ש 4 ןתָמ

 טנ1טס ;- 800ע09 8110 0 0080/08  רֹתָסְּבְּתַמ
 הֶאָּכַה 4104 ומ 4186 ץזֹוטק ץפעל8 (9/,) :דֵחֹׂש

 .םיִׁשּובְּמַּב
 סעקסתסת? ; -סקמסמסמ? (ע/. םיִדְנַנְתִמ) . דנַנְתִמ

6 ,0828810/8) 01 -. 

 .דֵּגַנְתִה 0 סממס86 ש. זי ךיז ןַײז דֹגַנְתִמ

 סעקס8100תג 10 002881018, 180- +. תֹורְגַנְתְמ

 ,תּודיִסֲחַל תּודְגַנְתִה טזתֹוּפג
 ,= ע:08606, 8118 (ק/. תֹונְּתַמ) 8 הנְּתַמ
 .-9םס םוסומפ 01 186 18 5 הרֹוּתדתמ
 40 ןט8017 02686014 640086 2 ?= ךיז ןַײז לֵצַנְתִמ

 א ןָנֹואְתִה 60 ססזגק181ת !קַדַמְצִה 6861

 ם820- :דַחֹׁש טז1טס :הָנְּתַמ םע08026 4 דִי"תֹנְּתַמ

 8180 ומ {גס 1806, ססצ ס|מ 406 :!די"תַּכַמ ט1סש

 | .(ב יִחָל תַּכַמ 681

 0 טטא} 026861/ טפמ ש. ?. ךיז ןַײז קסַעְתִמ

 .יָּב קֵּמֵעְתַה
 םיִקְסַעְתִמ

 ,תֹורּובְקִּב

 .=0תס רטםס קעהצפ ( 1. םיִלָלַּפְתִמ) 8 ללַּמפְתִמ

 .לֵּלַפְתִה 60 קזפצ ט. א ןַײז לֹלַּפְתִמ
 40 ץס10זזמ,} :ֹוַּקַּת 90 1{ממעסס6 0. 4. ןַײז ןקַתַמ

 קה 90 1086100060 (6 /60) :ןקּה 16018ות

 | .קח) עבִק

 םיִקְּפַעְתִמ טטע14) 21060004208 4 2?

 רער ןיא (2 ןצישֿסיל ײב גנוטיידַאב יעטצעל רעד ןיא (א

 ,118061641008 רעגַארפ ןיא גנוטײדַאב רעטצעל



 ןעשטַאנזַאנ -- 818 -= ןַײז אֹנֵקמ

 וס הססק הספש, אססק 2100? 2 ?. ך ןַײז קֹחַרְתִמ | סס טסססנמס ואְּנַה סס סםצצ שש ?. ךיו ןַײז אֹנֵקְתִמ
 .אֵּנִה {681008

 רֵמְזַה ,הֵרְתַה 00 טפעת ש. 6. ןַײו הֹרְתַמ

 .קֹהְר
 ,ןגואתה 10 יעטצג 016, סס1מץ181מ .ז- ְךיז ןַײז םעַרְתַמ

2 
 זגס 1001666ת94 1606 0? 986 116מעסױ6 8. 2
 יִרְבֲעה תיֵּב ףֶלֶאָּב הָרְׂשֲע עַּבְרַאָה תֹואָה 816
 ,םיִׁשִמֲח 113 07 0706 ||

 'ףֵל חַק .ֹואָה םסעס! (ןז סָאנ) 104 ַאנ

 66 18 זמסמסץש 1014 טלעג (ךַײא טַאנ) רוד ַאנ --
 ,ףמכ (םכל אה) ךל אה ץסוג

 םס1ס ץסט 2806 19! (! ךַײא טַאע !רוד ַאנ (40.) --
 ! תאוכ בשח ימ

 ,תּומיִמְּת םפ1ט60088 3. טַײק -- || :םיִמָּת םפנטס 66).רריאַאנ

 160101920,8 ע66ע01000626 (2/ }--) 8. רָאבַאנ

 ס01מװס816108 (///.) ּואְבָּצַל םיִׁשָנֲא תַחיִקְל .אָּבְצִמ
 ,(סופדה תויתוא) רודס

 ,הָׁשּובְּכ ְּךֶרֶּד 068164 2086 . ןבַאנ

 .לֹונְרַּפ סמומ (20 ס -) 5 עקַײנַאנ

 080) (0/ 0 2006, ס}םש (20 לגענ) . לגגָאנ
 .רֵמְסַמ 4811 (קשמ) !ְןֶרֹּפִצ (400/ ס}/ סע 0100000/)

 00 181| 1240 לגענ םנצעמוא ןוא ןלַאֿפנײרַא (/10.) --

 .שיא ידיב לפנ 4 ט8'6:802 8
 ס 2014 8 םסע- לגענ וד ןוא ןצעמוא ןמלַאה (/4/.) --

 ,שיאב לשמ ,ותושרב שיא קוחח 808 1מ 8'026 מסיטסע

 900 1:םסלש לנָאנ ןרעטנוא סָאװ ץלַא ןסוו (406.) --
 ,רתס רבד לכ עדי סטסעשװק 6

 ,(א ץּוחָנ ענ08818 טעשסת9 06 עלגַאנ

 .ץֹצִמ 0 804 :םָמֵרַּכ 00 שתםרס ש. 0. 'ןגָאנ

 90 ץותס םישתצ 1808018מ, 4ע000 0 2. 'ןגָאנ
 .ַהּורָּב לֿפָנ ,ׁשֵלחַה

 ססעמ (סמ 106 7660 סי (עו/ ס -) 5. עקסטָאינגַאנ

 ,(םידיהו םילגרה רשבב) תָלּבַי | 26009)

 אֵרֹוק ףֹּת לֹוקְּב 0086148 906 218נ10 600. רלַאװענַאנ
 ,קָוֹהְּב ט1016061 :הֶלֶהְבְל

 .לּומְנ שססספנ0 (קו. ס -) 9. עדַארנַאנ

 | .ןדָנ = ןָאדַאנ
 ,הָחָנְׁשַה םטמסניט1810מ 4, רָאזדַאנ
 ,ךֶׁשְמ ,הֵּתַּפ טס 4600, 8110+6 ש. 6. ןעשורַאנ ,ןעזדַאנ

 ,לֶנָרְה תַּדְקְנ ם8016 (0600-) 5. ריודַאנ
 ,םַחמ סד 6 (עז ןע-) לדָאנ

 ןוקתל טחמ 0180-466016::62 ןעווטרוצ םוצ לדָאנ --

 ,תואקמזופ
 ,םַחַמְּכ ם06616-8806 46. גודלדָאג

 ,םיצוק יצע 000116/008 4008 רעמווב עגודלדָאנ --

 ,גיטיינ רעייז ,נידנלייא ,889/ע שיליופ ;ןצישֿפיל ייב (א

 לשעט-לרָאנ

 ,םיִמֲחַמ
 ,יּוצִּמ ןתָנ לֹמָנ 00 00 מ628806 0. 6. ןעשזולעדַאנ
 ,םיִמָחְמ הֵׂשֹוע 66616-108261 (20 -) 5. רעלדָאנ
 .עלגַאנ = ענלַאהַאנ
 .בָנֵע ןימ 0680-ץס8} 08148000 5. סיהַאנ
 ,עקצגַאנ = עקַײהַאנ
 ,ׁשֶדָח רָבָד ,הָׁשָדֲה םססטמ 8. עגִיװָאנ

 6880 18 01 11600606 ענוװָאנ ןווק טונ זוא םָאד --
 ,אוה שדח רבד אל 0606

 0206 ןמ 8 1029 ױטםנ16 ענוװָאנ ַא ןוא לָאמ ןווא --

 ,"ןורא ןמוב תחא םעפ
 יונשל 909 8 6094:6 ענוװָאנ ַא רַאֿפ --

 ,טנווָא == טנװָאנ

 .ןרעטש-טנווָא = ןרעטש-טנװָאנ

 ,םיָרּופִס רֶפֹומ םסטס11189 (/, | -) 5 טסִילעװָאנ
 ,רֹוּפִמ םסצס} (עז. 8 -) 5 עלעװָאנ

 שדחה) רָּבְמַבֹנ גאסטסעגמס6/ (6טס6) 8. רעבמעוװָאנ

 ,(םירצונל רשע דחאה

 ,ףֹואיָנ = ףואנ
 ,םַמֹוה תס86 (ןז. רעוענ ,וענ) 4. זָאנ

 40 טס46 סמס'8 תס86 6ט61/- םומעמוא זָאנ וד ןקור --
 ,רבד לנב ברעתה טל 6
 סס עסמעסט6 0608611 זָאנ ןַײז טב טסבלעז ךיז ןעוצ --
 ,ומצע תא חיכוה
 ?ס 1080 8 ץסעמסת םִצ 406 זָאנ וד רַאֿפ ןרוֿפ --

 ,שיאב לשמ 06
 .ףעז 90 םסט9 לָאנ וד ןענורדרַאֿפ --

 60 0146 טמ 8'026 8620, 90 וָאנ וד ןסַײררַאֿפ --

 ,האנתה סס וגם?
 לבס ,חכוה פס 06 ץסץמעסט66 וָאנ עמואימ ַא ןנורק --
 ,החכבות
 00 10669 טס198 2 16װ00186 לוָאנ ַא טומ ןבַײלב --

 ,םקיר שיא ינפ םשוה
 600 20 םיִחּתָש טסןסמ 8 1000 ָאנ ַא טומ ןוגקעװַא --

 ,החפרחב אצי 6

 ,האגתתה 00 26 תפטפםסש לָאנ רעד ןיא וולֿפ ןבָאה -
 .ףַנְרַה תמנומסססנס8 (ק/. ס -) 9. ןרָאהזָאנ

 טס0269-8806026906016 (2/ ךע-) 8 לכישדזָאנ

 .הָטָהְמִמ .ףֵאָה תַחַּפְטִמ
 ןעַײרַאנ = ןעשטייזַאנ

 ,םִיַריֵחְנ םס8ע118 5. 27. רעכעלזָאנ
 ,הַּנִמ .ַעֹבָק ,דֹעָי 60 8ץעמס1ת9 ש. 6  ןעשטַאנוַאנ

 תַסְפַה ת00010-0980 (2/ ךע-) 5



 גודנזָאנ

 ,תיֵּנַרֹודֲא ט8ס 086 066. גידנזָאנ
 .ַאנ ,ז וטַאנ
 םּוכְס 18186 ףגפתוווע, ספק (0/ 20006/) +. ?טַאנ

 ,לֹודָנ

 יבר ףסכ 8 8080 0? זמסמסש טלעג טומ טַאנ ַא --

 .הָריִפְּת ,רֶפֶּת 86: (עז. סענ) 8. !טָאנ

 די גלק-891101114 ( 96- טָאנ ענעֿפרָאװעגרעבורַא --

 .הפָּׂשַה ביִבָס הָריִפְּת ןסאָש)
 ןטָאנ .ז !הָרְמִזַה תֹוא 4006 (2049.) 8. ?סָאנ

 ָיְרַשֹנ םסוםיק ץט006 (2/6 |ן-) א םוירַאטָאנ

 ,(להקה רפוס) |

 תפלטניס, 011818046/ !הָדָלֹוּת ,עַבָמ םתסטיס 8. רֹוטַאנ

 .עַבֶמ

 ,יִּתמֲא 1681, םסמוטנמס 00. ענלַארוטַאנ

 ;חָרֶוָאְל הֹׂשָע .ַח חֵרְזַא 90 תפ?ט:81186 ש. 6. ןרוזילַארוטַאנ

 .ַחְרְזַאְתַה 90 טססס1מ6 ת8001811860 שש ךיו -||

 .הָרְֶאְל היָה
 תפ?ט8'1| 8010ת06, תפלטעפ} +. טֿפַאשנסיװ-רוטַאנ

 .עַבָּמַה תַעיִרְי ץמנוספסממצ

 תפלט181 םמנוספסקמצ  םמץפ1081 . גנושרָאֿפ-רוטַאנ

 .עַבָּטַה רַהֲח 686810מ

 םהסט1פ1 קמווספסקמסצ, (עז. --) פ. רעשרָאֿפ-רוטַאנ

 יעַבָּטַה רֶקֹוה 22001:81189, מט

 .רֶפֵּטַּב הָמיִׁשְר םס06 (2/. | -) . ץיטָאנ

 רָפֶפ ם006-ט000/ (2/  רעכיב -) 5. ךובװ-ץיוטָאנ

 ,תֹונֹורְכִו
 .ךוב-ץוטָאנ ןוֿפ טרָאװרענעלקױַאֿפ ,לכוב-ץיטָאנ

 ,יִעְבָמ טטטס 6 יעְבִס םססטי1 60. ךילריטַאנ

 טמ- ּותּוָעְבִמ 2200/214688 +. סַײק -|| ;טּוׁשָּפ
 .תּוטיִׁשְּפ ,תּוטְׁשַּפ 648

 זמט810 !הָרְמִזַה תֹויְתֹוא 00668 (0004) 8. 21 ןטָאנ

 ,ןּוָּנַה תֹויִתֹוא יֵלֲע

 תחא הכלממ לשנ הָטָרֹומ תֶרֵיְסְמ 8046 (2/. ס =) 5. עטָאנ

 ,(הינשל

 .רֵרֹוט ,ףֶרֹע הָׁשְק 8טטסמסנם 00/. עטַאװערעטַאנ

 ,דיִקָּפ ,שאֹר ס1ג101) 4096 (2/. סע -) . קינלַאשטַאנ
 ,רֵׂש

 דיִקְּפ 8084100-108890/ 4. עיצנַאטפ-קונלַאשטַאנ

 .הָנֲחַּתַה = |
 .הֶּלֶׁשְמֶמ ,הָרָרְׂש ,תּוׁשָר 8ג00114168 ?. עױטסלַאשטַאנ

 יִלֲע 108068 04 06608 (2/ ס-) + ענעשסַאנ

 .(א קָלָּפַה
 ,רֵכֹוׁש 168866} 9סת2מ9 (2/ סע -| + קישטשמָאיַאנ
 ,בֶדָאָה 00 411076 ֹובֲאְכַה 90 206 0 6. ןעיאנ

 ,רֶעָצ

 .יִפְל 8000עםו48 90 :רַחַא 2061 קיסע. 'ךָאנ

 .ותומ רחא 24100/ 818 468/מ טױט ןַײז ךָאנ --

 .קוחה יפל 8000ע6148 40 186 !8וש ןיר םער ךָאנ --

 ,42ו642 שיסורסייוו א

 ןעגנוזָֿאנ -- 919 --

 ,סָאוװכָאנ .ז ,טָאװ ךָאנ --

 ,רֵתֹוי עמסניס !דֹוע ץ09, 89111 600 2ךָאנ

 דוע סטסמ 2640/6 םוא 4681 טױט ןַײז רַאֿפ ךָאנ --

 ,ותומ ינמל
 88 ס8נוצ 88 106 86- טרעדנוהרָאי ןטנווװצ ןוא ךָאנ --

 ,תינשה האמב רבכ 6006 סס8סטניק

 ,רחוי דוע 6שסמ 1016 רעמ ךָאנ --

 .ףּוצְח םָרֶא וטמקט06מ9 תג88 (2/ }-) 8 לַאכַאנ

 60מ1מ811+ :רֶרֵסְּכ 8ג006881טס1 666. דנַאנַאכָאנ

 ,דיִמָּת
 ,דוז ןעלבמָאב = ךיז ןעלבמָאבכָאנ
 ."ירֲחַא ְךֹולָה 90 20 831ס9, 10110ש ש מ. ןַײגכָאנ

 טסצמ 21? סתס'8 ?8?מסנ'8 664. 00/. ןרָאבעגכָאנ

 .ויְבָא תֹומ רַחַא דָלֹוּנָׁש טס8מטנמסט8

 31616108- 5. טַײק --|| ;ןֶרֶּתַו ע1610/מ8 46. גובעגכָאנ

 0 ,תּונָרְּתַו 8

 0 םזפתפ זֹוּתֲעַד לַע רֵּתַו טס 1010 ט = ןבעגכָאנ

 ש. זי ךיז -- || :ַחיִרָה 90 8611 : (השקבנ אָּלַמ (02:600:65)

 יַהיִרָה 90 810611 ;ַעֵנְּכִה רֵּפַמְתֶה 90 פט 'טצמגס

 ס0101611616 ;יִתֹוכאָלְמ 811110181 60/ טכַאמענכָאנ

 ףָיּוְמ
 5 טכירעגכָאנ

 ,אָמיִגְרַּת

 )-| ,הָדּועְס ַחּנִה 4088099 (ע4.

 ירֵמ םִַמ ,םִעָמ רַחַא םִעַט 81061-18806 5.קַאמשעגכָאנ

 90 1808 0658 טנפומ 8000 ש. . ןעלבורגכָאנ

 ,"יִרֲחַא רקָה 8סזמ60מ1ת םי

 ירֲהַא .ןֵּכ יִרֲחַא 2106/) 916סע681964 006. םעדכָאנ

 ,תאֹז

 90 עסץ0680 8 םֹוסעֶצ6 961 2 2 64. ןליוצרעד כָאנ

 .םיִרָחֶא יִרְבִּד רֵַּפַמ םססצש 2106/ 8 ץסנע80ת

 1ס 1806 !תיִנֵׁש םַּפְרַה 90 עסץנומפ 2 6. ןקורדכָאנ

 .וָלָעְּב תּוׁשָר יִלְּב רֶפָס םַפְרַה

 .  יהֹלָּת סס םכמפ 0 4 ןעגנעהכָאנ
 .לרעבמָאב ,עלעבמָאב = =-לרעגנעהבָאנ
 .עַוּדַמ ,הָמָל טטמצ 0606. סָאװכָאנ

 רַחַא הַדֹעְס 8106עת008 1681 5. םעמערַאװכָאנ

 .םִיָרֲהְצַה רַחַא 81060סמ 606 || ;םִיָרָהְצַה

 ַא ּדַלְׁשַה סס ?םזסטס 2406/ 0 4. ןֿפרַאװכָאנ

 הר רַחַאְׁש םיִלָבֲחַה 8400ש-ע81ת8 8. עז ןעַיוװכָאנ

 ,תֹוביִאְכַמ תֹואָצֹוּת ןעפמ?ט1 6476008 (60,)

 ןערווכָאנ = שונעַיַוװכָאנ

 רֹוָה 90 160686 8 ןץסזפסמ'8 וטסע88 2 6 ןגָאזכָאנ

 .רֵּפַמ ,רמָא 90 8הָצ; 1611 :!ׁשיִא יֵרְבִּד

 ?ט 8הָצ 80ז069מומש 90 חבש ַא ןצעמוא ןנָאזכָאנ --

 2 ךץס+8סת'8 010010 90 ם8קס88 8 ןץסעפסת'8

 ,םדא לש וחבשב רפפ קי 6

 60 86810מ, 1001 101, 8661 8100 6 6 ןכוזכָאנ

 ,שֹרדְו רֹקָח 90 1מסט1/6 :ׂשֵּפַה

 {0 160689 8 ץקסע80ת'8 8100120 2. 6. ןעגנַוכָאנ



 ןעזכָאנ

 00 8100 ישו סת, 20060נװק2תש (48 !ׁשיִא ריִׁש רֹוָח
 ,ריִׁשָב הָּנַל {860470)

 קֹדָּב 90ס 1006 ?9םעסטקמ, 167180 0 6. ןעֹוכָאנ

 יַּדיִּגַה

 ,לִיְל והָליֵל תומפ (םז טכענ) 5. טכַאנ
 ,הלילב 8? 1816 טכַאנ שב --

 ,הלילה ךשמב 0ט61218 טכַאנ רעבוא --
 תכרב) !אבט אליל 8000 1806! !טכַאנ עשוג ַא --
 ,(הלילב הדירפה

 .הֵּקַח 0 1114816 ש. 6. ןָאטכָאנ
 00 408206 8106/ 2 ץסנפסמ 00 2 2 ןצנַאטכָאנ

 ׁשיִא יֵרֲחַא דֹקָר 101!ס6 8 ץסז80ת !ת 46826129

 ,ףיִקְּכ הֵּקַח .הֵּקַח 60 11014806, םקס :לֹוחְמִּב
 הֵָּקַחְמ ןזמופ8901) 2םמסע (26 =) 5 רעצנַאטבָאנ

 .ףֹוקְּכ הֵּקַחְמ

 ְךֹולֶה 10 םס +ס0 80800} 86 םופמפ 0. ןַײגטכַאנ

 .הָליֵלַּב רֶּפֵּמַה תיֵבְל

 תסס?81מ0ט1180) 80זמ- (22 =) 8 ' רעלדנַאװטכַאנ

 ,(חחי הכופ) ירּורֲהַפ זוג סט(

 ,לַאנורוא =- פָאט-טכַאנ

 ,ריִמָז םושמלגמ2216 (2/ ן-) 8 לַאגיטכַאנ

 10 ץסותש 2100 2 ץסו80| ט0זמ 0. 6 ןסטַײטכָאנ

 .עַּבְצָאְּב ׁשיִא לע הֵאְרַה סמס'8 1101
 ,לַאנירוא = ילָּכ-טכַאנ

 ;הָליֵפֲה בַּכְׁשִמ תנפונז'8 1689 (/. ס -) 5. רעגעלטכַאנ
 ,ןּולָל םֹוקְָמ תנפמש'8 10091מ8, תנפומ?'8 ףט87618

 ,רַמ םָעַמ ,םעֶט רַחַא םִעַט 8100/-08816 5. םעט-ךָאנ
 חיה 90 8806 2הת 211061-98896 םעט-ךָאנ ַא ןבָאה --

 1 ,רמ םעט רבדל
 םוםמ- (2/. ךעלגַױֿפ - ,לגוֿפ -) 5. לגױֿפװ-טכַאנ

 ,הָליַּלַה רֹוּפְצ 64
 ,"יִרֲחַא אֹׂשָנ 60 ספץעװ 8110 ט. 6. ןנָארטכָאנ

 00 0626 8 ץסעמסמ 1860 האנש ַא ןגָארטכָאנ -- |
 .שיא םמש 07 111-ט1

 .ןָנֹוּבְתַה סס 0008106/ ש. 0. ןטכַארטכָאנ

 ןעוועטַאשט =ןעװעטַאשטכָאנ

 ם18ג0-טט8100ג088 (2/. םירמֹוש -) ?. רמֹושװ-טכַאנ
 ,הָלְיַל רַמֹוׁש

 01080-86001, קעוטצ סמהוז (2/ | -) 4 לוטשיטכַאנ

 ,םיִכָרְצִל אֵּסִּב
 ןעפעשטנָא = ןעפעשטכָאנ

 ,"יֵרֲחַא ףֹרָר 0 זטת 81101, קטע8ט6 ש. 6. ןגָאיכָאנ

 הֶּפיִרְר עטםמותפ 2190 קס/8010 4. ׁשינעגָאיכָאנ
 ."יִרֲחַא

 :הָּפרַה 90 0184 :רֵאְׁשַה 00 16806 64 6. ןזָאלכָאנ

 ,תֹהָּמ 60 6 81עג101866 :ׁשֵלְחַה 10 0816 2 6
 ךַיז -| :(הלחש לֹדָח 90 606886 ּוטֲעְמִחָה

 ,הַּמְרַה 818010ת, 6188

 ,"יִרֲחַא ץור 90 ?טמ 8100/ 2 4. ןֿפױלכָאנ

 910 ט. 1*

 ןגערֿפכָאנ -- 990 --

 60 1+0ןסיא 8 ץסע80ת רטט18 2 0 , ןסכַײלכָאנ
 ,ֹול רָאָהְו ׁשיִא יֵרֲחַא לח 16

 ןָלֶעַע 1816 ץסעפסמ (עת ס8-) 4 עולכַאנ

 .ךֶלְכָלְמ םֶדָא 8107, 816
 8. טַײק --||;לָׁשֵרְתִמ ,הָּפַרְתִמ 6011 04/). גוסעלכָאנ
 ,תּולְׁשַרְתִה ,תּוּפַרְתִה 6

 ;יּוקִח 1101186108 8. גנוכַאמכָאנ
 ,תּונָפִיַו סע

 40 00001017619 !הַּקַה 90 11011806 0. 4 ןכַאמכָאנ
 ,הֹּיַז 6

 ס00046/- !הָּקַהְמ 110168909 (2/. -) +. רעכַאמכָאנ
 .ןְפיו 4610ס1, 1090

 60 ססעֶ} (6 000000'00 סו 100100/000) 0. 6 ןלָאמכָאנ

 ,(רויצ וא טוטחשנ קֵּתֲעַה

 400 || םִיָרֲהְצִה רַחַאָׁש הָעָּׁשַה 810ס/400ת . גָאטַימכָאנ
 .םִיָרָהְצִה רַחַא 1ם 186 8106:400מ

 קֹלֶּב 9ס טסז8} 686 זמספֿפטעס ש 6  ןטסעמכָאנ
 ,דדִּמַה

 זיסומטטזיפסז1סמ+, 0888 סמ (2/ 9 --) += עמַאנכָאנ
 תעשב םולשת) ףֹוס יִמּולְׁשַּת .םּולְׁשַּת- תַמּוׂשְּת 6611ט 61
 | ,(הרוחסח תלבק

 60 8008 8100 8568ע08 2106 2 6 ןרעטשינכָאנ
 .יִרֲחַא ׁשֹרְדְו רֹקָה 1מסט16 8461

 לָּבִַה טס עסוזממטנ'8ס 006801/ 10ז 2 6 ןעמענכָאנ
 ,"דעּב םּולׁשֹּת

 ,דֶׁש יִנְּפִמ ,יִּכ ןַעֵי '0608286 0606 לָאטכַאנ

 40 18 ןיינ םינ לוװ וז לָאסכַאנ םעכ ןוא ווא רע -

 םתקעש 0008086 886 4008 801 ט8ת0 10 0
 ,חכלל הצור הניא איחש ינפמ םעוכ אוה

 ,"יֵרֲחַא לֹפְנ 90 1811 2140ע 0. ןלַאֿפכָאנ
 :-יִרֲחַא (הלנעב) ַטֹסָנ {0ס 1146 2110 ש. 4 ןרָאֿפכָאנ

 ,"יִרְחַא עסָנ 60 סע800/ 21

 גנושרָאֿפכָאנ
 ,הָׁשיִרְדּו

 טסט4461161910 4

 הָריִקֲה ןםסטֹויצ, 1876800280104 8

 רקָח 0 {מחטועיס, וםטס8608806 ט. 6. ןשרָאֿפכָאנ
 ,ׁשֹרָּדְ

 60 8//8000ת/ !ת 0ז/טזמזמ1תפ ש. 4. ןקױפכָאנ
 ,םיִפְפֹותִמ םִע ףָפֹוּת

 ְךֶלה 40 סםעעש 0 1680 2140 ש 6. ןרוֿפכָאנ

 ,"יֵרֲחַא
 60 11011896 5'/820126 ט818088 ש 4. ןֿפַײֿפכָאנ

 .הקָירְׁשִב הָּקַח
 ןרעדי !לפ בָאנ -- ןעלפַאלּפכָאנ

 50 עסחס84 8תסומסנ'פ 280016 ש. 8. ןרעדױלפכָאנ
 ,שיִא טּוּפְטִּפ רֹזָה

 40 עטמ :"יֵרֲהַא ףוע 00 847 8100 0. 4 ןעילֿפכָאנ
 ."יִרֲהַא ץּור 2100

 0ס 2884 101, 6//1800 21/06 0. 4. ןגערֿפכָאנ
 ,ׁשֹרָרְו רֹקָח ,-לע לֹאָׁש



 ןענעכַױצכָאנ

 06 90 6816 104 ןצעמוא ךָאנ ןגערֿפכָאנ טונ (46.) --

 ,שיאל בל םיש אל ,שיאב חינשה אֹל 8 מס802
 םֹׁשְר 40 ססע} 8 8603{0םפ שש. 6. ןענעכַוצכָאנ

 ,הָמְנּוּד יִּפ לַע
 קדֶּב 90 טסעפש 106 םטנמקסז ש 6 ןליוצכָאנ

 ' .רָּפְסִּמַה
 ,-לֶא (הבור) ןָנֹוּכ 90 1816 םֹוזמ 26 שש. 4. ןליצכָאנ
 00 118- !ויָרֲחַא ְךׁשֵמ 00 4עפר0 2406/ ש. 6. ןעוצכָאנ

 ,רַצ לַע דֹמֲע 90 8106 טו !!ייֵרֲחַא ַעֹסְנ טס} 8300

 ,"םע דֶּדַע
 ."יֵרֲחַא ללָנ 80 עס11 2166 ע 6. ןעשטַאקכָאנ
 061101088 1606ו09 ֹות (2/. ךע -) 9 לטוװקכָאנ

 ֶמְז יִלְּב הָלָּבַה רַמְׁש !וסג 0? 8 נסנמ880ניק 6
 ,בֹוח רַמְׁש םֹוקְמִּב בּוצָק

 00 10110846 8ת01מ0נ'8 80068- ש. 6. ןעשטיוװקכָאנ
 .ףּוצְּפִצִב הֵּקַח 8

 .לֹוק-רעדווו = לֹוק-דָאנ
 ."יִרֲחַא אֹוּב 00 00146 2110 ש. 8. ןעמוקכָאנ
 ."יִרֲחַא םָּבַה 0 1004 8106 ש. 6. ןקוקכָאנ

 ,דָה 601ג0 (ז ןע =) . גנַאלקכָאנ
 ,"יֵרֲחַא םָּפַמ 00 0110 2819ס9 0. 0. ןרעטעלקכָאנ

 יֵרְבִּד רֹוָח 0 1668 תנסס/801068117 4 ןעפעלקכָאנ

 | .תַעָד יָלְּב ׁשיִא
 90 :נֹוּבְתִה בֹׂשָח 60 4611061806 ס. 8. ןרעלקכָאנ

 ,ׁשֹרָדְו רקָח 1מסטנ6ס 1000, 8סעעטעל(עס(,6
 טס :"יֵרֲחַא לֹהְו 90 סעפטס} 8100 ש. 0 ןכִירקכָאנ
 .ייִרֲחַא םַּפַמ ס11תג0 1

 :ףֹיקְּכ הֵּקַח .הֵּקַה 60 181:010, םחֹס ש 6. ןעמִירקכָאנ
 יהֵּקַחְתִה .לֵלֹועְתִה 60 100014, 101010 שש. =. ךיז -|

 ױקה ןעפנס49צ :ףֹוקְּכ יקח םָקֹומַק פ. שינעמורקכָאנ
 ,(יתורפס ןינע לשג

 00 0811 ס' 8809 4110 2 ץסויפסת . 4. ןֿפורכָאנ
 ' ,ׁשיִא יִרֲחַא אֹרָק

 .עֶר ַחיֵר .ַחיִר רַחַא ַחיֵר 81061-8ע0011 . היר"ךָאנ
 .וַעֵל ,הָּבִד 8182466/ . דורכָאנ

 60 11011866 8'/820/06 זמהמתסע ש. 0 ןדװרכָאנ

 ?0 זסץס8/ 8ת06מ0סז'8 ;רֹוּבִדְּב הֵּקַה 09 80081ת9

 תַּבִר איִצֹוה 40 8180661/ :ׁשיִא יֵרְבִד לע רֹוְהח טטסס8
 ,הָעָר ׁשיִא

 60 1146 81161 2 ץסנ8סמ, 1010 ש 4. ןסַײרכָאנ
 ,שיִא יֵרֲחַא בֹכָר 8 קסעפסת סת 6404

 תסושפ 80ט106, 186611180ת06 (2/. }| -) 9. טכורכָאנ

 .הָעיִדְ
 ;תיִנָׁש בֵׁשֲה 40 ע16040ת4 פ028ות ש. 6 ןענעכערכָאנ

 ,ןֹוּבְׁשֶהַה קֹדַּב 00 טסעוגש 086 8000טת/
 00 416 2100 8401ג06/ תסע80ת ש 8  ןברָאטשכָאנ

 ו- .ׁשיִא יֵרֲחַא תּומ
 / ,פוטשרעטנוא = ןֿפוטשכָאנ
 ,רעפוטשרעטנוא = רעפוטשכָאנ
 ."יֵרָהַא הֹרָי 00 8009 2100 0. 2. ןסישכאנ

 עני

 ןעמָאנ -- 891 --

 ."יֵרֲחַא ַחֹלֶׁש 0 8000 21/6/ ש 6. ןקישכָאנ
 48186 עס, נ1041008 (ןז. ןע -) פ. לסולשכָאנ

 .ףָיְוְמ ַחַּתְּפַמ
 ֹוא ְּךׁשְמ 00 4184: סו 1811 8108 2 6. ןפעלשכָאנ

 90 6 11:81166 (07 ן6- +- ז- ךיו -||1 -יֵרֲחַא בֹחָמ
 ףֹרָר 40 4020816 2810ס/ יטס18ס0 ּ!כֲחָּפִה {060/9)
 ."יֵרֲחַא ְּךלֶה 60 10110וש !םיִׁשָנ יֵרֲהַא

 682810ע 8796 טסנמסת (ק/ ס -) 5 רעפעלשכָאנ
 ."ירֲחַא ְךֶלֹוד 1011006/ !םיִׁשָנ יִרֲחַא ףֵדֹור

 ןרעטשינכָאנ = ןקעמשכָאנ

 ,ײיֵרֲחַא רוה 0 8מָצ 281906 ש. 6. ןרינָאיפש כָאנ

 ,טכורעגכָאנ = זַײּפשכָאנ

 40 160080 2 ץ1606 01 1מט810 2 0 ןלופשכָאנ
 .רָחַא ׁשיִא תַניְנ לַע רֹוח ע187660 טצ 8409מ61/

 = ;ׂשֵּפַה ,רָקָחה 60 1806, 868/08 ש. 6. ןריּפשכָאנ

 .ןרעלקכָאנ
 .ךיז ןעמירקכָאנ = ןטעפשבָאנ

 ."יֵרֲהַא דֹקָר 60 ןטזממ 28106/ 0 4 ןעגנירפשכָאנ
 קֹרָו 00 8קֹועפ 0/ 8ףטו/0 2160 ש. 4  ןצירפשכָאנ

 ."יִרֲחַא
 .-לשמ בֹחָּכ .קָּתְעַה סס ססעצ ש. 6. ןבַײרש כָאנ

 םָרָה 90 96168זמ 0" 809 8100ע 0. ןעַײרשכָאנ

 ,"יִרֲחַא לֹוק
 הָנֹורֲחַא תָפָסֹוּהת טס89801109 (עז ן-) 4. טֿפירשכָאנ

 ,(בתכמב)
 .לֶא = לָאנ
 {8צ, וזממס89/ וזממס8וססמ (2/ |ן-) 8 גָאלַאנ

 ,םַמ ,םָבָמ
 םוספטנס 0? 8 ץסזע8סמ (2/ סעקפ -) קעפעלַאנ

 ע88000 10 2 ט12406 28 2 ףפושמ 6086 מס
 ןגפ8 60מלע100066 90 4 6881198016 עטניק 6

 יַבְרִל ֹותְבְדִנ תֶא ןַתָנ יִּכ תֹואְל ןֹולַחַל תֶקָּבְרִמ ׁשיִא תַנּומְּת

 .הָקָדְצ
 .םַא = םַאנ

 .לָהֹאָּב עֶמֹונ םסזג86 (עז. | -) 8  דַאמָאנ

 ,לֶהֹאְּב ַטֵסֹונ לָׁש םסזמ26410 80/} שידַאמָאנ
 .םיִמ עְַׁשִמ ,ןֹוטְרִׁש 81!טט1סמ, 811106 5. לָאמַאנ

 ,ךומ ָאֿ == ךומָאנ

 .(קודקדכנ רֶׁשְּיַה םַחֵי םסזמומפפוצס (0ז.) 9. רויסַאנִימָאנ

 .ןֶּמְרַּדְׁשַחֲא .הָנְׁשִמ ט166עס0צ (/. סע -) . קינטסעימַאנ

 ,רומָאל = רִימָאנ

 .םיִפָמְּכ לַע הָּנֶמְמ ,- ס48666 ({/. םיִנְמאָנ) 8. ןמאָנ
 ,תֶר ,הָנּומֲא 1816מ, עס1110מ (21 תֹונְמאָנ) + הֹנְמאֵנ
 טט014 03 םסתס/י !ןּומַא ,הָנּומֲא 6001146006 . תֹונְמאֵּנ

 .ןָמָאָנ תַרְׁשִמ טט896681װ :ֹותָנּומֲאָּב הָעּובְׁש

 לַע הָּנִמְמ 1014816 1ע08166 (2} פ-) 5. עטנֶמאָנ

 .םיִפָסְּכ
 םֵׁש 1ס0/ט480104 :םֵׁש תהזמס (2/. ןעמענ) + ןעמָאנ

 ,םּוטְרִּפ
 ,םמרופמ היה 60 06 ע6װוג966 ןעמָאנ ַא ןבָאה --
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 גָאטסנעמָאנ

 "וו 4084 תתנמס," (106 ןעמָאנ רעבול ןַײז (16.) --

 ,םיחלא

 אֵרְּקַה םֹוי םפנמס'8פ 6893 (2/. געט --) . גָאט|טנעמָאנ
 ,תָרָלֶה םֹוי ט1:08 689 :םָׁש

 -,ןעשטנַאינ = ןעשטנַאנ
 1881 סת 406 סמֹומ 0? ט2606/ 986 2086 5 קינָאנ

 ,םָמֹוחַה תַחַּת ֹוא רְַנַּמַה לַע תֹועּוּבֲעַבָא
 : ,עקנַאינ = !עקנַאנ
 ,(ןפג רמצ לש גירא ןימנ ןיִקְנִנ ם8מ866מ 5. ?עקנַאנ
 | .ןיִקְנִנ לֶׁש 04 תפמאססת 66) ןעקנַאנ

 .הָׁשיִטֲע 886626 5. םָאנ

 ,בֹמָר ,חַל טטס9} 140189 06). סַאנ

 ,סווטּפַא ,ז ,קווטּפַא עסַאנ --
 ,(םימ באשל הנוכמ) הָבֵאְׁשַמ ץטצממ (2/ |--) 8. סָאסַאנ
 ועשטסַאנ = שזעיטסַאנ

 ֹולְּכ ַחּותְּפ ט106 סץסת 6606. !עשטסַאנ
 ,ףֹדָר 00 םטמפ עטע8ט6 ש.  ךיז ןעדַאיסַאנ

 םיִלֹגְנְרַּתַה טֹומ םסנסמ, 0089 (ק/. ס -) 8 עלדעיסַאנ

 ,(וילע תבשלנ

 .עַרֶו 8660, 8סיט109-8066 . עינעיסַאנ ,עינוסַאנ
 ,קיִרָח יהְביִצֲח סט, 1018108, 0108 5. עקעיסַאנ

 ;ׁשֵרֹוי וגסוע, םטססס880ע (ע/. סע =) 8 קינדעילסַאנ
 .רָצֲע ׁשֵרֹוי 80006880/ 90 480 סץסיטמ

 .עינעיסַאנ ,עינוסַאנ = עינעסַאנ
 ,עָּפְׁשִמ 881006 !ןֹוטְכַלֶאַּב סט110ט617 660. סָאקסַאנ
 ,תּוחַל ,תּוביִטְר ד0000688} 100180ט16 9. טַײקסַאנ
 5 טַײק -|| :ָךּומָמ ,בֹורָה םספע) 61086 600/ טנעָאנ

 ,תּובָרָק חס81מ088, ץניסצנעמופ

 סוג61:9:6} 91016006 :!ןֹוסָא 1מ1870ו9006 9. טסַאּפַאנ

 .םֶמָח
 .אָמָּפַנ ,טֶפֵנ םפממסמפ, קס09016טז0 . טֿפַאנ
 ,רּוּבַמ ,רֶרֶׁש םפשס1, טזמט111ס08 (2/, ןע -) 8 ילפָאנ

 ,(השא ידד לשנ תֶמֹּטִּפ םנממ1ס (קז. ןע -) 8 :לֵפָאנ

 ,רֶרָּׁשַה רָבָׁש ם8061 ץטמסטעס 8. ךָארב-לפָאנ

 ,רֶרָּׁשַה לּוּתִח געמ0111081 6016 (/7.| -) 8. רונש-לּפָאנ
 ,הָמיִרְק .םיִנָפְל סםיט8ז4 1 ס18ע0 000. רָארעּפַאנ
 ,הָנֹװ ױשטםסעס} םקע080190906 (2/ ס-) 5 עקפַאנ

 תֶפֶאנִמ
 4180/4091/ םסס8ס00 (20 ן-) . תיּב"עקֿפַאנ

 ,חינוז תיֵּב םַ; 61

 ,תֹונֹוו העיר טטמסעסצמסמפסע (עע. סע -) 8 קינעקֿפַאנ
 109 10808006) 10/ 62810016 060. דַאלקישפַאנ

 | .לָׁשְמִל
 יִמָאְל ם8:10ת81 06/ לַאנָאיצַאנ
 ,םאָל תויִּמֶאְל םפ?1סמפוולע 8 סעטילַאנָאיצַאנ
 ,הָמּוא .םֹאָל םפםסוסמ (2/. ס -) 9. עיצַאנ
 זתשס106, 2111 03 ץ810618 ( 7. ס =) = עַײנרַאלקַאנ

 .(א (חלשש הרוחסה לע רחוס ןתונשנ ּהָמיִׁשְר

 ,רעלעטשנֿפירב סרָאדנָאיל ןיא (א

 סעשטשַאנ -- 89 ---

 ,ףָרע םס08, תגקס  ןקַאנ
 00 0886 8 ןקַאנ ןוא זלַאה ןוא ןצעמוא ןבעג (46,) --
 ,שיא שרג ק6:80ג סט

 ,םֹורָע ם8466, םט06 46/. טעקַאנ

 ,םֹורֲע ֹותֹויְהִּב 8266 066  טײהרעטעקַאנ

 ,םיִּמְרֲעַמ ,רֹועמ 481:6602088) 26197 טַײקטעקַאג

 ,"תַנּומְּתִּב גמ 980 8מּפקס 01, 1186 000. טלַאטשקַאנ
 ,ֹומָּכ

 יָתָּמ ,ליִסְּב 1001 (2?. םינָארַאנ ,םִונָארַאנ ,ן -) 5 רַאנ
 ,הָמֹוׁש

 .ךַא ,לֶבָא טט9 60 .|| /ָּדַא יקַר סתנצי טט9 066 רָאנ
 זמסזמקסני 01 146 ץססץ- (2/. ס -) 8. עצװָאדָארַאנ

 ,תיִמָמֲעָה הֶּנֵלְסַּמִחְּל רֵבֲח 8'10 ץפצנפצ
 ,הָנַָכְּב טטניקס8ס17} 660  ענשטָארַאנ
 0146166, 18846 10 0146/ 00/. עװטסעשטָארַאנ

 .(א םִימ .קְזָח 8011, 6018016 !ןְמְוָמ

 םֶדָא ,יִׁשּוּכ םסעשס} 0180 זמאמ (2/ |-) + ֿפַארַאנ
 ,רֹוחָׁש

 ,עקַײגַאנ = קִינֿפַארַאנ

 .ןֹופָצ םסעסג 5. ררָאנ

 ,יָנֹומְצ ַחּור 01:6מו0120 8. טנַיװ-דרָאנ
 ןמ אבה) יִנֹופְצַה רֹוא תסז?מסזת 1196 8. טכול-דרָאנ

 .(ריצה

 םִי 140140-8689 6108 0688 4 רעמדדרָאנ
 יָנֹוּפְצַה

 ,יָנֹומְּצַה ריִצ םספמ-ןס16 8. סוילָאפ-דרָאנ

 םיִפְלְק הָעְּבְרַא 04 68/08 0? סמס 8ט19 8 ׁשֹורַאנ
 ,(קחשמבכ) רָחֶא ןְוַג לֶׁש

 60 םסומ 8 ץסעמסמ 10 8 ז!םֹותֵנ 10 2 6. ןעַײרַאג
 ,אָצְמַה טססט6

 .יִׁשֵּמִמ ,יִלֹוֵא 1001188 46. שירַאנ

 .פלועתה 9ס ץ|פצ 986 1001 שירַאנ ךוז ןכַאמ --
 ,ענתשה

 ,יִשֵּפִמ 100118 60}  עטַאװעשירַאנ

 ,תֶלָוַא 100118מ0088, 10117 (2/. |-) 5. טַײקשורַאנ
 .ְּךְרֶעֶה לק רֶבָד 011916 ( ץז.) :תּוׁשַּפִמ

 ,יעבִמ ייֵלַמְרּונ םסצעג81 60/, לַאמרָאנ

 ;הָּמַר 90 4606176 !"ב הַמֶׁשַה 00 1001 0 6 ןרָאנ
 ,הֿנְׁש ,הֹעָט סס 14866 8 10180816 ש. ז. ךיז -|

 ץ18מ/4-006, 066 04 008108 (2/. ס--) 8. ערַאנ

 .םיִׁשָרְק בַּכְׁשִמ ,(הילע ןושיל) הֶּכַמְצֶא

 ,רֹוח ,הָרּואְמ 2016, 408 (ע/. ס -) 5. ערָאנ

 ךיז -|:טֹסָה .הֹרָּכ 00 018, זטנמומ220 ש. ח. ןערָאג

 8 גד 2 75

 הָוָל ַעֵנֹונָׁש הַּמ .ףֹומְבִל 10 1136 1089 600 עשטשערַאנ
 ,ןֹורֲחַאָה

 ,ועשטסַאנ = סעשטשאנ

 ,ןצישֿפיל ייב (א



 עקֹװשַאנ

 היִלְטַמ 1006 86066 סם (2/ ס--) 5 עקוװישַאנ

 .-לע הָרּופְּת

 ס01181 (08 סעיסקוסו6 ,ןלוי 8 (1/. סע --) . קינַױשַאנ

 ,(המהב ראוצל) קֶנֲע אי

 ולעֶה תַעּוצְר 00118ע-89/80 (2// סע -) 8 קינלישַאנ

 .רָמְנַּמַה תַעּוצְר 61114-41

 90 ש. 6.|| ;םיִּקַּתְמַמ לֹכָא 60 086 8811168 2 ןשַאנ

 ,בֹנָו ענסג+ 41

 10 ןסאמ 8010690100: ןצעמוא ןוֿפ ןשַאנ (/40.) --

 ,שיאמ רבד דמל 1?סנ4 8 ץס180

 עסקס-ג82616 0? 8 טט0460 (27. ס --) +. עלעשָאנ

 ,(איִלְּד לָש לֶבָה

 .םיִּקַּתְמַמ לֵכֹוא 800660-0010מ (/. ס --) 8. רעשַאנ

 10002088 01 ;םיִּקַּתְמַמ 48104168, 1018 =. ַײרעשַאנ

 .םיִּקַּתְמַמ תַבֲהַא 6818

 101816 800069- ({/ ס=) 8. עקרעשַאנ ,ןרעשַאנ

 .םיִּקַּתְמַמ תֶלָכֹוא 00?

 ְּךְראָּב םיִמּוס תַמיִתְרַּב 0800ס18 600. ץיפשַאנ

 תמיתרב עסנ 40 01106 484646תג ץיּפשַאנ ןרָאֿפ --

 .ךראב םיסומ

 וס טס 800960 הב 186 0. 2. ןרעװ להֹבִנ
 .לֵהָּבִה

 90 06 21022660, 26 0 ע. ןרעװ םמֹוּתְשִנו-להִבִנ
 .םֵמֹוּתְׁשִהְו לֵהְּבִה 4506

 .- עעסץגססץ ( תואּובִנ) +. ,דאֹובְנ

 . = 0080606 18088086 8. הָּפ-לוּבִנ

 00806מ6 181461 4001- (ץ0 סע -) ? קִינהַּפד ליב

 .ויִּפ לֶּבַנְמ זמסוג1166 161100

 .-- 6080108016 קסעפסמ (2? םיובִנ) 8  הֹזבִג

 .הֹזְּבִנ = קִיוזַבִנ

 168006/ 01 4 (7) ;=-ץעסץמס+ (2/ םי איִבְנ) 8. איבנ

 .םיִבָּנִנ רֶבָח שאר 819 04 ?תנסט8

 . = םעסמ861088 ({/. תֹואיִבְנ) 8. האיבנ

 .האיִבְנ = עטה ואיבנ

 ,הָאּוב } = ואיבנ
 00 עעסקנס18 ( (טס2/ 0} 106 5000- 5. 21. םיאיִבְנ

(1:08| -= . 
 686 1200 !םעסמםס08 5 2 םינֹורְחַא-םיאיִבנ

 == ( 0604 ס/ 476 ,68'561100)
 686 םעסמםס08 280 186 + //. םיבּותַּכּו-םיאיִבְנ

 . - 2088 מה ( קסויז ס/ 106 ,80נ:2/10068)

 686 עגעפ+ 2עסק8608 ( קעז 8. 2/. םינושאר-םיאיבנ

(5614040068, 406 /18 = . 
 ,איִבָנ לָש עצסממס116 66. ׂשִיאיִבנ
 810ט6ת) (/70) ;=-0810888 (24 תֹוליֵבְנ) 5. הֹליֵבְנ

 ,תיִנָלְׁשַר הָׂשֶא .יִנָלְׁשַר ׁשיִא 814

 רּוסָא רֶׂשָּב 101010660 140818 +. 2/ תֹופיִרְטּו- תוליִבְנ

 ,םיָרּוסָא תֹוִלָכֲאַמ

 ,80510:2 שיליופ (א

 הֵבָדְ -- 898 --

 ..=+ט1160 םסע80ת 8. לבֶנ
 ,הליֵבְנ =} הֹלַבְנ

 ,תֹופיָרְמּו- תֹוליֵבְנ = תֹופָרְטּו-תֹולִבנ
 ,םָנ .ַחֵרֹוּב 1166109 66 חרבנ
 .- 8081089 0060. רֹגָנ
 תס129:/ לעמש ,בלַאה ,רָאג ,טשונ = ם0- 'ׂש 'ה יג ינ

 .(א הָמיִׂש ,תיִצֲחַמ ,ֹולְּכ ,םָּפָא םנו/ 3814 עט?
 ,דוגיִנ = רֹוגָנ

 ,ןֹוגיִג = ןֹוגָנ
 יא 046 +סמס 2288 2664 100066 8. לוגָנ

 יא סח6 טםס םפ8 0660 טטעסמפ:66 !ּונָמָמ

 ,הָעָר ל
 .רַוִָה 90 טס 40016066 =. 2. ןרעװ רֹזְננ
 .ןֶחְגַנ ,- םסז1מפ 8ת1זמ8}  הֹנַנ
 .ריִׁשֲע דט081987 זמהמ (2/. םיִדיִגְנ) 8. דיגָנ
 הָׁשִא ט008198} רטסנמםמ (1/. תֹודיִנְנ 5 הֹדיִנְנ

 ,הָריִׁשֲע

 ,רֶׁשֹע דס819מ, 116מ68 8. תֹודיִנְנ

 !ריִׁשָע 110 :םיִריִׁשֲע לֶׁש 01 686 נוסמ 6) ׂשִידיִגְנ
 .רָׁשע ט6810מ} ע10מס8 8. טַײק .- ||

 ,הדריִנְנ = עטתידיגנ ,תידיגנ

 ,הודיִגְנ = שונעטֿפַאשעדיִגנ ,טֿפַאשעדיגנ

 8106- :םָעַט , -- 016 2066 (27. תוניִגנ) 5. הניִגְנ

 ,הָרְמִז ,הָריִׁש 108, גט6
 סעקע6881028) ט64841028) 4017 5. 4? תושיגנ

 .- ?ט8

 4000נ86 04 1086 יחוס 18 10211088 8. הלְנְנ
 ,םייּולְּנַה םיִרָבְּדַה תַרֹוּת

 . - 008010466 00//. רֹמְגְנ

 / - עיפאטס (2/ םיעְגנ) 8. עגְנ
 ,ריִרְּמַמ םָדָא עסנסת

 ידְרְּטַה 900 טסצ) םממסֶצ) 888 0 6 ןעגְנ

 ,םִעָרַה
 י!סקעספץ-8עספ" ןופפטס, (עז |-) 5 תעַרְצ-עגְנ

 צס:צ 2תתסצנתפ ץסע8סמ !דיִרְמִמ רֶבֶּד תט126

 ,דֹאְמ דיִרְטַמ םֶדָא
 .= 0008110ת, 00מל10ט910מ (27. תובְדִנ) 8. הבֶדנ

 .צ

6 5 5 = 

 2תמסצומשי (20. ס -

* 

 ,הָאְלַה

 וצ ךעלדיירד-הכונח ףיוא ןעייטש 'ש 'ה 'ג 'נ תויתוא יד (א

 עמ לֿפיו ןוא ןָא טרעװ עמ רעדָא טניוועג עמ בוא ,ןזייוו

 םָאד ןדניברַאֿפ וצ ידכ .ןצנַאג ןיא ועדָא לייט ַא -- טניוועג

 תויתוא יד זַא ,טכַארטענוצ ןעמ טָאה הכונח סימ ליפש-לדיירד

 רעסיוחנ ַא/ סש היה לודג סג ןוֿפ תוכית"ישאר יד ןענייז

 קפס ילב ןדיי ןבָאה ליפשילדיירד .,(ןטרָאד ןעשעג זיא סג

 ,166-101טוװ םעד ףױא .םלועה תומוא יד ןוֿפ ןעמונענרעביא

 תויתוא יד ןענַאטשעג לָאמַא ןענייז ,לדיירד ןשילגנע ועדָא

 עשיניײשַאל יד ןוֿפ תובית-ישאר יד ןענייז ענלעוו ,4 1 א ס

 אוחוו ,(לעטש ,גייל) 060006 (צ םענ) 8016 רעטרעו

 טרָאװ ןטצעל םעד ןוֿפ .(רָאג ,ןצנַאנ ןיא) 1040 ,(טינרָאג)

 ,לריירד-הכונח ַא רַאֿפ ר ָאנ ןעמָאנ ףעד אמתסמ ךיז טמענ

 2ן*



 ןבדג

 , -ןוטסע8} 4000: (2/ םיִנָבְדַנ) . ןבדַג
 . -וטסנפוופץ, שסתסעס8ווק . תֹונְבְדַג
 ,תיִנְבְדנ סתסעסט8 טסנמ8מ (2/ 9-) עטנבִרג
 ,הדיִנ = הדג
 ,ןדָנ = איִנּודְנ
 סס0800/סמס0," 1280 סע 4080- (21 ס--) 5 החדִנ

 וַה ֹוא תיִנֲעַּת ט81 קס8000260 90 2 482
 .רָחַא ןֶמְול הָחְדּנִש
 ,רחא ןמופ רבד החד 40 קס80ע046 החדנ ַא ןכַאמ --

 .-םסתסעסטפ זמפמ (ע/} םיֹביִדְנ) . בידְנ
 80שצצ, ץסנ0ס8 (ע/? ןענדנ ,סנֹדַנ) . ןֹדַנ ,ןרנ

 | ,תָיָגּודָנ , =
 .-טסשש (עז. םיִרְדִנ) 8. רֹדֵנ

 ,רדנ רדנ 90 שסדש רדנ ַא ןָאט --
 90 ץעס110 ֹוהְנְהִה 0 6010 ש. 5 ןַײז נהִנ

 ַיִוְרַה
 ז0 ט6 ?ט1806 0 6422806 ש. 2. ןרעו ךֵּפָהְנ

 ְךֵפָהָה
 "0 טס 81164* 40 26 םטע6 שש. 2. ןרעֹו גְרהָנ

 ,לֵבָהָה ,קֶזָנִה ט6 1מןְט4
 ;ַעֹצִמּו הֵּכַה 00 םטעס ס} 20680148 6 6. {גָרהְג

 קונה 60 06 םטעפ) 26 1מןט100 0 7 ךַיז -||
 .לֵבָהַה

 ס0ח}. || :ןֵכְבּו 1גסמ !הָבָה !הָּתַע סח ! דעס111 46. וג
 ,םִאְו 244

 ,הבלנ התע תסדס 100 ט8 440 ןווג רֹומָאל ונ --
 ,הבלנ הבה
 ,אנ ךל ןכבו 40 9806 ןיוש וויג ,ונ --
 תמאב ןכ ץס8} 140666 עי ,ונ --
 800 רסג8ס0 11 6 ?סָאװ זוא ןסוװ םעוװ רע זַא ,ונ --
 ?ערי םא המו 8016 !מסיש ?

 {סמ10860ע, טטונסעסתמסמפסעי (2/. םיפאונ) 5. ףאֹונ
 ,תֹונֹוז הָעֹור ,

 .ףאָנ 90 101210810} 1006 ש.  ןֿפאונ
 .-ל עָֹנ פס 6000ס/4 ש. 6. ןַײז ענונ
 זמס608666 ץקפניפצ, (21. רֹבְדִּב-םיעְגֹונ) 8. רֹבֶדְּב-עֶנֹונ
 . - םפעלק 6

 60 ותֹוטֲעס 8 קס/8028 שש. 6 |// דובָלַּב-עֶגֹונ
 ,ׁשיִא רֹובְכְּב עֹנָנ ןגסמסענ 0 01600, 1מפט16

 .-סטעצספ80ע (ע1. םיִׁשְנֹונ) 6. שנונ
 80 10106 וץֹחָל ,ׁשנֶנ 90 ץעס88, ט180 שש. 6. ןַײז שנֹונ

 .ץֵלַא .ַחֵרְבַה
 ,םּומָעַׁש 1661טזג ;הָליִחְּב ם8ג808 5. עטָארונ
 ,ןטדונ = ןעידונ ,ןעשזדוג

 ,הָליִחְּב תפוגפספ 5. טסָאנרוג
 ,תֶמָמֵעַׁשְמ הֶׁשֶא 461816 6 (ץז. ס -) 8. עצינדוג
 .םִמֲעַׁשְמ ׁשיִא טסע6 (21 סע -) 8. קינרונ
 (60ו008 ;הָליִהְּב רֶרֹועְמ 48080811228 06 ענרונ

 0001טזג !הָליִהְּב ם80808 4  סַײק -| !םִמעַׁשְמ
 = ה חס יד דיאה יו = ,םּומעָש

 סוג -- 894 --

 ,עטָאדונ = עדונ
 40 06 :הָליִחְּב רֵרֹוע 0 08086 20808 2 4 ןעדוג
 ,םִמעַׁש 1016, 90 6

 60 טס ּונֲהַנְתִה סס טסמהשס 209 ש. זי. ךל ןַײז גהֹונ
 .גָהְנִּמַה ׁשיִאָל הֹיָה טטסמ6 0

 ,ָּב דֹובָּכ גהָנ 00 קא 1680006 0. ןַײז דובָּכ-גַהֹונ
 .אֵּסְּכַה-תיֵב רט6-+6 (. סע -) 4 קונשזונ

 ,הָאְרֲהַמ
 , -1201166 00}. הטונ
 סתס שגס 18 89 (14. תֹומָל"םישֹונ) ?. תֹומָל-הטֹונ

 .-- 3186 ץס1מס 01 0080מ/) 6 +218117 11
 ,תּומָל הָמֹונ 41מ8, 18081 111 66/. נודתומל-הטֹונ
 -.8מסעפמםתס-טט19128  טֶצ 1ת101818 . ןֹוקיִרְטּונ

 ץמצ880 סס18ק0806 01 !תֹובָה יֵׁשאָרְּב הָרְצִק הָכיֵהְּכ
  שס108 3/1080 10/0218 8/0 ומ 2 םצסת
 ,(א = דטס04

 ;ְךָרֹצ הָרְכָה 800698ו09 2660 (20 |-) 8 סטינ
 .הָרָצ זעסט 216 !רֹומְחַמ .רָסֹח לט
 40 עמ21:6 4 פ?סמטסט8 0110/4 טיונ ַא ךוז ןָאטנָא --
 .דאמ ץמאחה

 ניטֿפרעדַאבטינ

 .םיִעְצְמֶא
 ,גוטרונ = גידנעװטיונ

 ,קֶחִּדַה חַטְׁש 6886 01 2000 8 לַאֿפטױנ
 ט906/ ע1מ886 01 800009 1004 9. רעטופ"סיוג

 .ץֶמַחְתַה אֹלָׁש בֶלֶחִמ הָאְמֶח
 88ט1ת08 !ןֹוכָּפִה תַּפְה 88ט1288-0804 8. עסַאק-טיונ

 .ְךּוסָה ףֶמָּכ
 .ןעיֶאנ = ןעיונ
 תוא) םָּפָא תפוגַחמֹז סֹוקמסת/ 0 (ק ן-) 9 לונ

 .(םירפמסמב 0

 .דָלְּוִה 80 06 טסעת 0 2. ןרעוו רלֹונ
 006 טסזת סו/01001800 (101:2006/ 6 8 לוהמ-דלונ

(01612166 | = . 

 .רֶּפְמִמ תטמגמסז (2/. |-) 5 רעמונ
 40 תטזממסנע זמפע/ שוּלֹמ 8 תטנמ- ש. 6. ןרירעמונ

 ,רָּפְסִמְּב םֹׁשָר 064
 ,םיִרָפִסִמ תַביִתְכ םטמגס18100 8. עיצַארעמונ
 .-אטמ, םפנגס 01 106 16006ע : (2/. ןע -) +. ןּונ

 .ג תֹואָה םָׁש
 ,() חפופכ ןונ 0689 גאטמ (2/ ןונ עמורק --
 נג 1088 גאטמ, 181 גאטמ (ק ןונ עגנַאל --
 ,({) הפוקו

 ,הֵּנִה 101, 8661 404 ןונ
 ,זֹונָא םטפ (27 םינ) =  םֹונ

 ,ףודנה זונא ט8!םטפ םונ ןשטלעװ ,םונ רעשנלעוו --
 ,הורמ

 רֶּטֶחְמ = ייִנְע ןעססע 8660 06/

 גונע ת תגש'ב הנ'ַׂש !ןוקרשו) זיא תכש ילשמל (א
 ,(ןגינעגרַאֿפ ַא זיא תבש ןֿפָאלש)



 םיוב-סונ

 הלאש 8 8810 ץעס01ס:8 םונ רעטרַאה ַא (/0/.) --
 ,השק

 ֹונֲאָה ץֵע תט0-066 (2/  רעמַיוב -) 5, םיוב|ץפוג

 ,הָזֹוגָא
 .-1סעעגט18 ;--1סנומ (2/. תֹואָחְסּונ ,{ -) 8. חסונ
 ?סעזמ 01 ןקעהעסעפ 8000161מ8 10  ֹונַּכְׂשַא-חטּונ

 ,--9006 1106 09 986 (2סעעגהמ 6908 =
 {סעזמ 03 קעהעסעפ 800014192 90 . "רַאָה-הסּונ

 (ם6 1106 01 108001 18886 1גטע18 (1584---1879)

1 

 10ץזמ 04 ץנהעסעֿפ 800010108 סס 5. דרַפְס-חסּונ

 ?מס 1106 01 9180 5022188-10015ט86686 0 ס08

5 7 

 ,םיוב-מונ = םיובנסוג

 .עַצָּב ,תָלֲעֹוּת ט86 (עז. ן -) +. ץיונ
 ט8610/מ088 . טַײק .--||;ליעֹומ וג01?86 060//. גוצונ

 .תָלֲעֹוּת
 ,גוצונ = ךילצונ
 .-ל ַחֹלֶצ ןֹכֶמ סס 06 04 186 ש. ת. ןצונ
 ; = 980 148ע816ת6} 081189 (2/. םיִרְצֹונ) . ירְצֹונ

 -  .יָחיִׁשְמ , - 041:15918

 הָּׁשִא 041186/84 טטסתמפמ (2/. ס--)} 5. עטירְצֹונ
 ,תיִרְצֹונ

 .םֶהָּנַה ,םֹקָנ 60 1846 עתסטסמאס ש. ז= ךיז ןַײז םקֹונ |
 'סטס88611 07 (7. םירשונו-טימקונ) 4 רטונו-טקונ

 ,רָטֹונְו םֶקֹונ ׁשיִא ט1מ0100100 ץסנֿפסמ
 לַע רֹוָח 40 100/680 146 רקס!0 .נ, ש 4 ןעקונ

 .ץֵאָה 0 וזממסו/ טע86 סת ! ונ,, הָּלֶּמַה
 ןערוננַײא = ןערונ

 .ןֵח אֹצִמ 00 1184 ?השסע ש. . ןַײז ןְח"אׂשֹונ
 טס 4089 2 ץסעפסם ש198 . 6. ןַײז םינָּפ-אֹׂשֹונ
 טס םפטס 0 10, ?ׁשיִא יֵנְפ אֹׂשָנ פיל
 / " ,דַּבַּכ סס 6546

 ,תֹורָּפ אֹׂשָנ 90 2081 ?10118 = ןַײז תורָּפ-אׂשֹונ
 .- םוטסע (ץז. םינְתֹונ) +. ןתֹונ
 ,תָנָחֹונ 1010816 ם1טסי (2/ פ -) 4 עטנתונ

 ןֹתָנ סס 8וטס ש. 6. ןענתֹונ
 .רָהִָה 60 06 08161ט1, 06 0810/008 2. ןַײז רהְזנ
 .ןרעװ קוויִג = ןרעוו } קוזנ
 - ןי*/ יֵקוויִנ = קו
 טס09846 0? ןסם9/8 (/;7 ?ט94 5 םיִׁשַדֲעידיִזְנ

 . = { 2960 8010/ 708 01נ122404)

 8800010, 0018 ; - 196::10828 (21 םיִריִזְנ) 4. ריִזְנ
 .שּורְּפ , -

 ,בייַה ראָשַנ = 02. חינ

 .-נ408 קז. חג
 סזסיט466 (/40.) !הנ תבת 8'18080 2114 הבית םחנ --

 ,םישנא האלמ חלנע טס6
 טס רטע196 ױ016ג ןוַײרנ ןביו םומ חנ ןבַײרש (44.) --

 ,תובר תואינשב בתכ עמפמש ס11018

-- 898 -- 

 5, בלּול-תֹליִטְנ

 שטעווונ

 הָנֵרְדַמ 1סש 818010ת, ןסשש םועפג = אֹנְרַד"תֹוחְנ

 ,הָבּוׁשֲח-יִא הָחָּפְׁשִמִמ ׁשיִא אָצֹומ ,הָלַפְׁש
 ןס6 ט8 עספטעמ 10 סטע 8גמ- עי ונניִנֲעְל רוזְחַנ

8 -. 

 ;הָׁשּוְי ,-.1000ע108406 (2/ תֹולְחַנ  הֹלְחַנ
 ,הֶּזְחֶא ,ןִיְנָק ,- ע08868810מ/ 06

 ינָנע 4611984 ; - 6048014410 (2/. תֹומְחִנ) 8  הֹמָחְנ
 800112840, 646110168097 (40 סג 006000/) . רֹסְחִנ

 (ןובשחבנ ןֹועְרָנ

 יגונעּמ ,גָנֹע . - 4611801, ע1088טע6 + תֹחנ
 40 06 461028000 ש19ג םעפע ןוֿפ תחנ ןבַײלק --
 ,רבדמ תחנ לבק 8010600100

 .רָמֶחָנ ,גָנֹע ָעיִּבְׂשַמ 601181?ט1 66. גְודתחַנ
 .גָנע , = 6118, ם1סם8טעס 4. ַחור-תחַנ
 .=10006מס9 ;-140118608 (2!? תֹויְטִנ) 6 היִטְנ
 טט88תותש 01 זגס 8048 (26/06 . םיַדי-תַליִׁשְנ

(26018| = . 

 888 ותש 01 980 ןץ81ומ-טנפמסמ
(1'6062120165 /0 16084, 126 04) =+ 

 .ריאָו ורָנ == 000. "'נ

 .=-84ט1?סני, טנ086160108 . ףֹואיכ
 יַחָּפַמ ,ןֹמָא 0 םטזפ8ס ש. 4. ןעשטנַאינ

 .עקנַאינ == עינַאינ
 .תָנָמֹא םטני8ס (2/. ס -) 8. עקנַאינ
 .ׁשֵמְׁשַמ ,טֹמָח 90 018, זטנמזמ806 ע. ז- ְךִיִו ןערָאינ

 עצמאב הנבלה בצפפ -סמטמס810/08 (0905) 9. דֹוגיִנ
 .(שדחה

 .ןַחֵל ,-- טטמס} 2161009צ (ע/?. םינוגינ) . ןוגיג
 .ןֹוגיִנ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עלעגינ

 8 רטסמוּפמ ;--106ת80/42110ת (2/. תודינ) + הדינ

 .-וג 86/ 8
 .(םינכ תציבנ אָּבִנ םנפ (2/ ס -) + עדינ

 .ְךּומָנ םֹוקָמ ןסוז 1806 5. רעדיונ
 ,הממל 06100 רעדונ רעד ןָא --

 בּוצֲע 600108866, 4180111904 46. ןגָאלשענרעדונ
 ,ַהּור

 .לָבָנ .לֵּפְׁש ט886, טנס8מ, ס116 60/  ניטכערטרעדינ

 :לֶבָנ 0886, תגספמ} ט116 :לָפָׁש ןסטס 60/)} גירעריג

 ;(המוקבו ןֶטָה ירָצְה 880/9) 8ת121/ (0/ 6'5:6/00)

 זמספממספפ) 0880- ;תּולָּפש |ןסוטמס88 5 טַײק -- ||
 .הָלֶבָנ ,תּולְּפְש 4688, סטס98

 טט816מ0ט86, 8601:6-80486, (2/. | -) 4 גָאלרעדונ

 .הָוְוִמ ,רֶצֹוא עעקערח6

 .הָלֵפְׁש !סוט1846 (0600.) 9. רנַאלרערִונ
 ,רֹרָי 900 שס 406ת 0 4 ןרערִינ

 ,ןִיַאָה תַּמִׁש .תּוליִהיִנ םנמו!ןטזמ 5. םזוליהִינ

 .ןִיַאָה תַּמִׁשְּב קיִזֲחַמ םנם11189 (28 |-) טסילוהינ

 ,קווָבַנ == קוזווונ
 יטְפֶאְל 10 םסזומומק 25 תהט/תפ 006. שטעווינ

 ןיַאְל



 ןעכוינ

 00 0046 90 809מ1מ2, 90 86 שטעווונ ןיא ןווג --
 ,אוָׁשָל דֹבֶא .םפאל היה לט

 .ַחיֶרָח טס 81861| 6, 6. ןעכוינ

 (ע6 ךעל -) 5. על|ןעקנוינ
 ,(א םָּת ׁשיִא

 קָוָנִה 00 06 םטע?/ 26 1םוטעס4 0. . ןרעװ קוזינ

 .לֵבָחַה
 .ַעֹצִּפ ,לבָה 00 םטגו} !מוטַֿס ש 6 ןקֹווינ

 :רֵמְסַמ 1769, סעפצמץק, {זסמ ךץות (ק/ |--) = 'טינ

 -םֹדֶא עַבְצ טעסיאג 60010ע (0/' 801061/000 60:/06)

 .(הפאמ לשנ רַחְרַחְׁש

 ינפ ךפהה 90 0660106 םסעסשמ טינ ַא ןעמוקַאב --

 ,רחרהש-םדא רבד

 ;אֹל םַּג םס108ס6ע ססוש.|| :ןִיַא אל תספ 460. !טונ
 ,(ב םּולְּכ ְּךֵכַּב ןיִא ס  מנ61

 ,הצור ינניא 1 40 םס?9 806 טינ לוװ ךוא --

 14400649 ץס!;8סת

 .,..אל םס1680ע/... 40/ .. .,.טינ ,,,טונ -

 ,,.אלו ,,,אל ,,,,אל םג

 יטמ0690+6 תס 108900/ רטם0 ווא טינ רעװ --

 .אוהש ימ

 ווא טינ סָאװ --

 ,אוהש !המ

 ,אוהׁש ךיא 0 108090/ םסרש ווא םונ וװ

 ,היהיש ימ וטםס6ש0/ 26 26 ןַײז טינ לָאז רע רעװ

 ,היחיש המ וטג806001 10 06 ןַײז טינ לָאז םע סָאװ

 .היהיש ךיא 8000606ע4 10 806 ןַײז םינ לָאז םע וו

 ,םָלָעֵה 60 0158 008/ שש ת. ןרעו טינ
 ןויסס. || :אָּכיֵל ,ׁשֵי אֹל ןָיַא 600/6 18 םס9 006. ָאטינ

 ּונְניֵא ,חַבֹונ יִּתְלִּב 8086ת6
 ,ףסכ ןיא 9096 18 תס 1026 טלעג ןווק ָאטונ --
 וננא 86 18 2080, 86 18 4006 ָאמונ זוא רע --

 .(ומוקמב .וחיבבנ

 10616 .18 םס 16480מ ךיז ןעװרֿפ וצ םָאוװ ָאטונ --

 ,חמשל ןיא 60 6

 60ת'ל זנסמל10מ 16! (4 769200096 !סָאװ רַאֿפ ָאמונ --

 ,(הדותל הבושת) !רבד זיא 40 126:028)

 הָליִחְּב רֵרֹועְמ ם808681/88 600 טונ"טינ
 1 ּפומ 2809080מ8, 1 160| םונ"טונ זוא רומ --

 ,הליחב שינרמ יננה 4

 (ק עט-) 4. רעטווג-טינ
 ,קיִּנַמ .רֶׁש .הָעְר ַחּור

 ,םָבָק .הָליִחְּב םפט808 , טַײקטונ-טיונ

 ,אּורָמ אֹל טמותצ1000 00) ןטעבענ-טינ
 .אּורָק אל טמ1מט1960 000 סטַײהרענעטעבענ-טינ

 ;הֶּזַה םֹוקָּמַהְמ אֹל םספ 01 9818 ץ1806 66/) גיה"טיג

 ,יָרְכָנ רֶז 8018, 10161ת

 טמ3,/89090 םס תג8006/ סט

 8971 פקוחוַש 8631)

 ! ןַא זיא 00ת}. סלַא טינ (ב .רַאנ ַא ,ח108 שילופ ןיפ רשפא (א

 11עז ןשיסור םעד ןוֿפ גנוצעזרעביא

 ןושַאמ-רונ -- 990 --

 801820801, 10עסו2םסע (4/. עג -) . רעגוה-טיונ

 ,ירָכָנ ,רָז
 ,זא ַעּוׁשָי תֶדָלֶה נַח (סוגני18למ28 166 8. לסונ
 ,(ב םיִנָהְנִמ ,םיִלָּנְרִה זמפממסניפ, 1182148 8. 27. ןסונ
 40ת" ?סטסג 19! 40ת'9 (2/ סעטִינ) ;ח6 עטינ

 | תאז הֶׂשֲעַה אֹל !הָוְּב עַּנִּת לַא 460 101
 .ןעװעטננרַאֿפ = ןעוועטונ
 ,עשָאקשונ = השק-טינ

 7?180004 000. עשזיןיוש-טינ

 .(ג ?םֶנְמֶאֵה ,? רֶׁשְפֶאַה
 ׁשֶדֶח ת4064ס1 (/0006, 0008010) ֹוׁשְדָה סד 00. ַײנ

 ,(גהנמ !ןמז)

 ,טנ םָאד ףיוא --
 ,בוש ,שדחמ

 ,בָהָז הָּפֶעֶמ תֶׁשֹהְנ ט18960 8010 5 רלָאגדַײנ
 .הָיַמִנ 1ג011086108 (ע/ ןע -) 8. גנוגונ
 00 ש ז. ךױ--|| :ףֹפְּכ הֵּמַה 00 1801186 6. ןנוג

 ,תֹווָחַּתְׁשִה ףֵפֹוּכְתִה 60 ססיט :הֹמְנ 1406
 :תַעַדְל קֹקֹוּתְׁשִמ 8041008} סטנ10ט8 00/ גירעגַײנ

 ,תַעַדְל הָקּוׁשְּתַה סטע108197 5. טַײק -- ||

 ,בֹורָּקִמ דְלֹונ םסוש-ססזמ 66/. ןרָאבעגַײנ
 ,הֶָׁשְרֲחֲה תיִלנְכְׁשַא םגס46ש8 (6סזמ2מ 8. שטַײדַײנ
 רֹוּדְמ הָׁשָרֲחַה הַעָה לֶׁש 1006סעמ 00/. שיטלעװַײנ

 .ׁשֶרֶחֶה
 .ףָסָכ הָּפֶעְמ תֶׁשֹהְנ ןנ18600 81100/ 8. רעבלוזדַײנ
 ,תֹואָּמַרְב איִצֹוה ,-ֵמ ֹוָנ סס עסס, 86606 6. 6. ןוילנ

 .םַמֹוח ,לָזֹונ 416606/ (2/ ס -) 8. רעוווג
 .ןרעטוונ = ןרָאטִיוג

 8. טַײק --|| :ְךֶרֶצִנ ,ץּוחָנ ,ׁשּורָּד םססס888נצ 06). גוטִיונ
 ,תּוציִחְנ 400088167

 ,-ל ְּךֵרֶמְצִה 00 26 זמ 666 01 0 .?  ךייז ןגוטיוונ
 ,חֹפָּכ יַחְרְכַה סס 9006, ססזממס} ט 4 ןסיונ

 8001089/088 (2/ ס-) 8. עקרעטַונ ,ןרעטיונ
 ,תָרָפֹוּת

 דַחַאל הָמֹונ ּונְניִאָׁש םסט0921 660 לַארטַײנ
 .קֹוחְרִמ דֵמֹועְׁש

 דַחַאָל הָיְטְנְהיִא םסט0ע21197 8. טעטולַארטנ

 .דַצַה ןֶמ הֶדיִמֲע
 ,הָנָׁשַה שאר אס 368ז'8 489 8. רָאײַײנ

 הָדֹוּמַה יִפְל וׂשָע םּסש - 148810260 060) שירָאמדַײנ

 .הֶׁשֶרֲחַה
 .שירָאמדַײנ = ענרָאמדַײנ

 תַנֹוכְמ 8ס6ומ-זמםסמומס (עק/} ןע -) . ןישַאמדיונ

 .הָריִפְּתַה !

 18 18 טס881016 ?,

 8תסשי6 םשתות ײנ סםָאד ןוֿפ

 ,םִדָדְצַה

 םיִרְָצַה

 ןיא ןקיד ייכ (ב .טרובעג ןוֿפ ,041409 שינײטַאל ןוֿפ (א

 ןוֿפ ןטינ יד ןיא ןטיז ידו 1411 טיי) "עקירב רענװָאק יד!

 ,016160 שטיידכיורהלשימ ןוֿפ סיוא טעז !'דָארַאנ ןטסָאופ

 סעד ןוֿפ גנוצעורעביא ןַא זיא עשז-ןיוש-טינ 0 .ןביא
 ,טסץ;אסהװ ןשיסור



 ןונ

 .ןַיא ,אֹל םס 6606. ןִיֹונ
 ,הָעְׁשִּת םנמס 0606 ןַײג
 .יָעיִׁשְּת םנתפמ 070. 000: טנַײנ

 .יִצָחְו הָנֹומְׁש 6195 206 2 821? תשזש ןבלַאהטנַײנ
 ,לטנַײנ = (}. םיִקָלֲח -) 8. קלָח-טנַײנ
 ייִעיִׁשְּתַה קָלֵחַה םֹומֹומ ט8/9 (2/ ךע -) 5 לטנַײנ

 ,(םיפלקבו הָעְׁשִּתַה םנמ6 (02 60709)

 ומ 686 תֹומֹפמ ק1806 000. סנטנַײנ

 ,תיֵעיִׁשְּת
 180 תומס 0238 ם0606ס68 986 א 2/ געטדןַײנ
2 00020) 440 01 1600 486 880 1150 
 םיִמָּיַה תַעְׁשִּת | ./6ו08 זיס)6600 02 0604 0/00/ 10406)
 ,(ןיימו רשבמ םירזננ םהבשו ֹוּב הֶרָׂשֲע דַע בָא ׁשֶרֹח ׁשאֹרֵמ

 ,םיִנָׁש עַׁשֵּת ןֵֶּב םֹומִס ץספע8 010 06). גירעינַײנ
 20860218/) עס0טעע1ת8 סטסניש תותפמ 081

 .תיִעיִׁשְּת הָנָׁש לֶבִּב רֵזֹוחַה
 ,םיִניֵמ הָעׁשִּת לָׁש 01 םֹומס 10068 66/ רולרענַײנ
 .םיִעָׁשִּת םומספש 0006 גוצנַײנ

 ,םיִעְׁשִּתַה ם16116908 000. ?. טגיצנַײנ

 .לטגוצנַײנ = (עז?. םיִקְלַח -) 8. קלָח-טנוצנַײנ
 קָלֲחַה םומס0008 ץפפ (/? ךע -) + לטניצנַײנ

 .םיִעְׁשִּתַה
 .םניצנײנ = טסניצנַײנ

 ,לטנוצנַײנ = לטסגיצנַענ
 .הָנָׁש םיעְׁשִּת ןֵּב ןֵקָז םסננת6ת81ותת . 'רעניצנַײג
 .תֹולֲעַמ םיִעְׁשִּת ֿלָׁש 01 90 טעס03 00). !רעגיצנַײנ

 לש לחכ 8100ג0) 04 90 ץעעס01 םרופש רעגיצנַײנ --
 .תולעמ םיעשת

 ,םיִניִמ םיִעְׁשִּת לֶָׁש 01 םומסלע 10268 66/. ינלרעגיצנַײנ
 ,רָׂשָע הָעְׁשִּת ם18090ס0 ש. ןצנַלנ
 .רָׂשֲע הָעְׁשְּתַה ם18696601מ 000. 8600 סנצנַײג

 ,לטנועצנַײנ = (4. םיִקָלִח -)} + קלָהק טנצנַײנ
 קָּלֲחַה םומסוססמומ קםנ+ (ע/ ךע -) + לטנגעוצנַײג

 .רֶׁשֵע רעֶׁשּתַה
 ַױלרענעצנַײנ

 .םיִניִמ רֶׂשֲע
 :ׁשּוּדִח .ׁשֶדָה רָבָּד 8021692מ6 םסיספ (2/ {-) 8. םַײנ

 .הָׁשְרֲח הָעיִרְי .הֶָׁשְדָח םססס8 {26 =)

 ,הָשְדָה הָעיִרְי ,הֶׂשָדֲח םססס8 (200 -) 4 סעַײנ
 .ׁשּודִח םסש1688 +. טַײקעַײנ

 נְרֹעְּב טסמסמ םססס; ט00116 םסוס 000 סַײהרעַײנ

 ׁשֶדָה
 .קַב סת}ִצי טס9 000 טרעַײנ

 ,הָריִפְתִל טוח פסומש-טגע0960 . םעדָאֿפדַײנ
 .עלָּפִנ = עלעֿפַײנ
 88201060 (2/ ןע--) פ. גנוטַײצַײנ

 ,ןֹוּתִע
 .גנוטלצײנ == ;הָׁשָרֲח םסושא 9 סגיטַײצַײנ
 ,(גהנמכ) ׁשּוּדֲח מס4612688 :ׁשּוּדח םסוטמס88 8. טַײקַײנ

 תנמלמוד

 הָעְׁשִּת לָׁש 01 םומסוססמ 2148 40/

 סלט8מפקס1

 עקסװעַײלָאקונ -- 894 ---

 רַּכ 8סטוגפ-סט811סמ (ע? ךעל --) 5 עלןעשוק-װנ
 ,םיִמָחְמִל

 ,הלָח ,ׁשֶלְחַה טס 1811 (4מ 2600 ש 4 ןעווכינ

 8סמסע ּ!הָקיִר ןֶטָבְּב סנמקפוצ/ 1880:ת8 60} רעטכינ

 ,רֹוּבִׁש יִּתְלִב .ַחֵכְּפ
 1881, סת מת סנממלצ 066 סיױהרע(ננרעטכינ

 .הָקיֵר ןָמָבְּב 8008

 12801ת9 סתגמסותס88 01 186 800- 5 טַײקרעטכינ

 ,תּוחְּכַּפְתַה ,ןֹורָּכְׁש-יִא 8סטצ1ס9ש :ןָטָּבַה תּוקיֵר תמפסמ

 .ְךיִרָצ סטימצ :;ֵ! ןֵּתִי יִמ ,ול סמ 68801 000. ַײבינ

 סת 9820 6 - !ןברָאטשעג רעסעב רע טלָאװ ײבונ --

 : דא !תמ ול 1440 4166!
 6 סוג ?ס םינ םיווו רע זַא ,ןגָאז רע טלָאװ ַײכונ --
 רמאל ול היה 887 1086 ם6 010 400 עתסש
 ,עדוי ונניאש

 ,הָליִפְּנַה יִלֲח סע11ס/8צ 8. הֹפְכונ
 םֶדָא דטמנתממ1081 ץסנ80מ (2/. סע -) פ קונהּפִכונ

 .  .לַעַיְלְביִוָּב טססטמ4161 :יִנֹועְנֶׁש

 , = םס41068016} +181016 661 רּכיִנ
 ,ןֹובֵּקְר 1090640088 8. עילינ
 ס1ש1- !ץֶרָא ְּךֶרֶּד 60106046 ;גָהְנִמ ,-- סט80014 8. םֹומיִג

 ,תּויִמּוּמִנ 1197, קסססס8

 .עַר אֹכ 6016:801ש רטס1}, 80-80 660. רעגרע-רעמונ
 יִנֹוניִּב

 ,הָׁשיִמַע 806006 4. םִינ

 .ׁשמֲע 00 8406026 םונ ַא ןָאט --

 ,םָנ ,ז ,םיסינ

 נָא 8101! תט? ם8296!םט9 (2/ ךֶע -) 8 'לסינ

 ,זּו ,ןְמָה
 אעדינג == הָּבִנֶא םנפ (2/ ךע -) גלסונ

 ,רָרֹוז .ׁשֹסֶע סס 886026 ({. ץ- ןסָאנעג) ט. . ןסינ
 ?תס 1ס000188 תמסמסת 8188 (22600/- 4וי11) 5, ןסינ

 .ןֶסיִנ ׁשֶדֹהַה
 תיִרֲאְׁש ,בֹוח ףעעספע8 (0/ 10269) 5. קז. סעקמיאָארעינ

 ,(םיסמ לשנ

 יקֹחַה דֶנֶנ .תֶּדַכ אל גמ}2ש+ט} 80)} ענָאקַאזועינ
 .לֵצָּנִה סס טס 8860 0 2. ןרעוו לוצינ

 .- 8קאצא 8 ןיֹוציִג
 .= ?;וטזמממ (עק. תֹונֹוחְציִנ) פ. ןֹוחְציִנ

 ,מפק = ,ךולצונ = טַײק - ,ךולצונ
 ,ײַּב ׁשֵּמַּתְׁשִה סס ט8ס} 10886 080 ש 6 ןצינ

 ץּוחַל יִמיֵנְּפ דַצ ְךֹפֶה טס ?טעמ (6 6060 = . ןעוועצינ

 .(א(ןשי דנב ןוקתב)
 (קבַטה לש יסרא רמחנ ןיִמֹוקיִנ ם1ס1?0ת6 . ןִיטָאקונ

 0+ 986 10זמ6 01 (028ע 21680- 46. עקסװעַײלָאקונ

 ,ןֹוׁשאִרָה יַלֹוקיִנ רַסיִּקַה יִמָּיִמ 188 1
 2 801016/ 04 686 טַאדלָאמ רעקסװעצלָאקינ ַא --
 ,ןושארה ילוקינ ימימ אבצ שיא ?1016 07 241620128 1.

 .חְָָנ

 שי
 יי

 ,ןסיווד ןוֿפ ןכַאמ ןייֵׁש ,תתווסמגדפ שיסור ןוֿפ {א



 .- קטמס986108 01 1160/600 ט00168 . רוקיִנ

 ,(הנבל הכתמ ןימ) לֶקָיָנ 8101:61 (06:0/) 8. לקונ
 ,(א קְניִּצַה הֵלָמ ע180-8819 8. טקִינ
 אל ׁשיִא 8 ם004-101-תסלמותש (ז. | -) 8. ן'ונ"סקינ

 .(ב הָמּואְמִל חַלְצִי
 ,הָיְלְּכ 1108697 (עז.| -) 5. רֹיכ
 4180486 04 1{ם86 210ת0ץ8, 8. טַײהקנַארק-ןרוג

 ,תֹויָלְּכַה תַלֲחַמ םסעמײ 5

 .הֶּנִטְק הָרּואְמ 119616 6סת (21 ס -) 8 עקרונ

 ת0183מ8  קסת. 400.|:(םונ=) אֹל םס9 606 טשונ

 יםָפֶא
 ,טפאל היַה 0 60106 40 ת000108: טשונ וצ ןרעוװ --
 םחל 4 0168 (00412004 00/6) טשונ טומ טיורב --
 ,(האמח ילב) שבי

 80טץ0 טט198009 התצ 86880ת1מ8 טשונ טומ םוז --
 ,ןילבת ילב קרמ סע 11800ע1868

 ,ָאמונ = ָאטשִונ

 .ןרעוו טונ = ןרעװ טשונ

 ילֹּב וטסע001088 :יִסְּפַא 04 םס1מומק 60). גיטשינ
 תסזמומפ- 5. טַײק -- || :ְּךְרֶע לק 1118181110881 ! ְךֶרֶע
 ,ְךֶרֶע תולק 18818:21116806 !תּוטְּפַא 8

 .םגָאזעג-םנוומשומ = טנָאזעג-סנווטשוג

 ול ןיֵאָׁש ףֶלֶק טטס19מ1088 0816 (ע/. ךע -) 8 לטשונ
 םֶדָא דטס101088 ץסנֿפסמ} 2 םססס09צ (/84.) ודֶרָע

 ּךרֶע יִלְב
 (נ םֹמְח ׂשֵּפַה 00 808ע0מ, ץטתנתנפ8ס שש 4. ןרעטשינ
 .עשָאקשונ = השק-טשוג

 וְּבְַּב סס דט8806 שי 6. ןעשטשִונ

 0801} .||!לֶבֲא טגס :קֵר סתֹוע 000  רעמשיג
 ,הָנָאּה

 רֶׁשְפֶאָׁש ס01סע8ס1ש, קעס9ל/ רסס11 006. עשָאקשונ
 תס 148000/// םסטסע שש.|:עַר אֹל ,יָנֹוניֵּב ,לֹּכְמִל
 .(ד !םּולְּכ ְךֵכָּב ןיֵא תגנמס !

 רעטנוא .ןציורוה ןוא ןצישֿפיל יב ךיז טניֿפעג סקינ (א
 סתס8גקמ 8י82סקעץססא8/0 8418'11842 סעשטיװָאסָאנ ןיא 68

 ץכעצענַאב ַא ףָאטש םעד ןוֿפ ןכַאמ ןדיי זַא וטקרעמַאב טרעוו

 ,4100190012 שטייד ןוֿפ זיא ץוניסקינ (ג ,ןנױא יד רַאֿפ
 .ןכוו רַאש ,01510/ת שטייד ןוֿפ אמתסמ זיא ןרעטשינ 6

 והשק-טשינ ןביושעג ךילטנײװעג טרעװ עשָאקשינ (ר

 רעכָא .השק שיאערבעה ןוא טשינ ןוֿפ ןײטשַאב טלָאװ סע יו

 0200- רענַארפ ןיא .שרעדנַא סעפע ראג טײדַאב השק טשינ

 1495 01ז :ץוַארֿפ יר השק טרָאװ םעד רעטנוא טמוק 1604

 :טשטײטרַאֿפ טרעו עכלעו ,םטז ת!00118 20536846 8

 טרָאװ סָאר ןצונַאב רימ .1,458 61 םווז ת10048 8000 68

 ןײטשיאֿפ וצ רעווש :גנוטיײדַאב רער ןיא ךילטנייוועג השק
 -שינ זַא .סױא טעו רימ .(השק רימ זיא ךַאז יר :לשמל יװ)

 יד טַארקַא טָאה סָאװ ,0162401523 שילױפ ןוֿפ ויא עשָאק

 ,גנוטײדַאב עניבלעז

 ךֶסֶנ -- 828 --

 601618016, ץ9888216, ץעספ9} 40. גודעשָאקשינ
 ,לֹּבְמַל רֶׁשְפָאָׁש 2006, 8004 סתסט8מ,/ 00 0
 .עַר אל ,יַּדַמְל בֹוט ,יָנֹוניֵּב

 ,לטונ = לֹּתיִנ
 ,םיבּותְּכ 0 -םיִאיִבְנ = 60. ךינ
 טֶדָא ,-16806048216 זמפמ (2/. םידָּבְכִנ) . דֹּבְכִנ

 | ,בּוׁשָח
 .- למס 80680108 01 986 !?ססמ . 2/ ריִעְהיידַּבְכִנ
 .- 818040808 8. הֹפָנ
 . -18010466 66} ללִכְנ
 8ט010188106 0 םטנממ16 (2/ םיִעְנְכְנ)) 8 ענכנ

 .- טסנ80ת

 .הָעָנְכַהְּב פג טמנ188וטס|ש , םטצמס}ש 060 גידענכנ
 ,םיִנָיְנְק .תֹוּוחֲא 0808008, םעסץעסעפ} 5. 2/. םיִסָכְנ
 . .טפט?זטס6 089896 5. 2. נֹולְמ-יסְכִנ
 4689806 01 ןעסת 986006 5 4? לורַּב-ןאצ-יסְכנ

 680806 101 יטמ086 1ט1| ט8106 4986 200100/ 8

 ,=-10800181016 40 186 טצסץמע1040ע
 .הּפְכיִנ = הופְכִנ

 ,קונהּפְכיִנ = קינהּפכנ

 ,רֹּכיִנ = רּכִנ

 ,לֵׁשָּכַה 60 םלטעממ16 ש. עק. ןרעוו לשֶכִנ
 סתס טטמס 18 1081800906 (2//. םיֹבּתְכִנ) א. בֹּתְכִנ

 ,(חרזא רותכ) רָפֶּסַּב םּוׁשָר ֹומְׁשִׁש ׁשיִא (65 6 0401260)

 (נע080106 ;=418808018, 61800894) 60/ סאָמנ

 .הָאְלַמ
 ,דֹאָמ םֶאְמִנ טסעצ 6182081!ט1 60}. םֹואָמּויסאַמְנ
 *?ג8 0811068 טסנס 6000666 886 2/- ורְמִנְו ונְמִנ

 (םסֶצ 4001000/ 16 2888 םססס48 4680003צ
6.)++-. 

 .רֵמָּמִה סס מס 061106160 ש. עץ. ןרעװ רֶסֶמִנ
 ,םָצֵע . - ססומפ (ע| םיִׂאָצְמִנ) 6 'אצְמִנ

 אָצֹויַה ןֵכְבּו 2006. 00080406201/ 000 !אֹצְמִנ

 :לּוׁשָמ רֶבָד 1מוםק ססזמקפז66 (ק/ םיִלָׂשְמִנ) 8 לשְמִנ
 (לשמ לשנ רֶסּומ זמס/81 (6/ 6 700/6)

 .אָלָּפ . - זמוי8016 (2/. םיִסָנ) 4 םִנ
 !םילודנ םיסנ 4/6049 101/80168! !םיסנ סטָאנ -
 ! תולודג תואלפ

 60 9ט898ו4 006801/ םַש 101- םיסנ טומ ןבעל -
 ,םנ ךרדב טנרמתה 6

 .'ש 'ה 'ג 'ג ,ו ,םָׂש היה לודָג סֶנ
 ;-סצ00110406 ;-:9118| (2/ תֹונֹויסִנ) 4 ןויסנ

 . = ססנמץמ98לנסת

 לס 6016880840 8 10100080100 ןויסנ ַא ןווטשײב --
 .ןויםנב רומע

 001180108 206 00800ע8 + ק/?. תואְלַפָנו-םיסְנ
8 81080 = . 

 .-ןסטנ;מסצ (2/. תֹועיְסְנ) , העיִסְנ

 .ךֶָנ ןִיַי = ְךֶסֶנ



 ןרעוװ קלַּתְסִנ

 90 6ס08/0) 816 (0/ 6 5000// עק. ןרעוו קלַּתְסִנ

 ,תומ .קֵּלַּתְמִה טיפס
 68010116 4001נ1מ6, מצמ?סנצ 0800818  + ּורָּתְסִנ

 | .הָלָּבַה ,דֹוּפַה תַמְכָח . -
 8 88440 טטתס 11טס8 ומ (2/ םירְּתְסִ) 8 ירָּתְסִנ

 ,רָּתְסִנ קיִּדַע 1610

 םופ 8001 18 ֹות 406 ןֹדַע ֹותָמְׁשָנ = 0208 עינ
 ןע81860186 -06 0 /0 6000 126 6006 40260/60( 

0600 10608660 -= . 
 ?ןבעל - ןבענ

 םססנ +. || ֹולְבָח ויָל רצ 10 ופ 2 ץווש! 6. ךעבענ

 ,(א דַבֹוא ׁשיא טסעס9ס0מ, עססנ 19םותפי

 0016069 0? ךץוצצי עססע (2/ ךע -) ? לכעבענ

 .םיִמֲחַר רֵרֹועְמ שיא ?םנמי

 | ,הריֵבֲע = הֹריִבעַנ
 (2/.| -) 5 | ייִליֵלְׁש םסֲתםווטס 00/  ווטַאגעג !

 .םיִמָּלַצַה תיִכּוכְז 1168:2016

 טט800ע ?ס1 טט88מומ8 מס 2268 . רעסַאװ-לנענ

 .רֵקַֹּּב םִיַדָּיַה תַליִטְנִל םִיַמ זמ 66 1401:2/80
 0 יטפ8מ 0תס'8 8208 1מ רעסַאװײלגענ ןסונּפָא --
 ,רקבב וידי תא לטנ 486 זמסנתומפי

 :ןֶטה ןְרּפִצ 8181! 280 (2/ ךעל -) 8. על|עגענ

 ,תאֹכְנ .םֶׂשָּב-ןֶרּפִצ 6106

 ץֵע 010ט6-6ע66 (ןץ רעמַוב -) 5. םיױבװ-עלענענ
 .םֶשָּב-ןְרֹּפִצ

 .םֶׂשָב"יִנְרְּפִצ ןָמֶׁש 011 04 ס10ט08 . ליוא-ךעלענענ
 .יִׂשּוּכ םסששס (עז. ס --) פ רענענ
 ,תיִׁשּוּב םסעעס88 (. ס -)  עקרעגענ

 | .ענדזועימָא = עגנוידענ

 םֶרֲח הֶרֹמְכִמ 880/02-ם09 (2/2 |-) 4. דָאװענ
 .(םיניַדהנ

 8 קינלַױועג
 .יּובְׁש .דָבֶע

 ,(ב קוּבד = לקעווענ
 . = טט8404611מ8, סתגס1688 00/)}. דַנו"עַנ
 ט084640/09) ט8880026 (ן/ סע -)  קינדַנוזעֶנ

 ֹול ןיאָׁש ׁשיִא 201001088 ץסעפס|  :רֵרֹונ ׁשיִא
 .עּובק םֹוקָמ

 ,רּונְו עּונ 00 ט08446/ 8009 0 ם ןעװעדנו-ענ
 הרוחסה לקשמ) .קָיְדִמ לֶקְׁשִמ 460 יטס18ם9 4. גָאװ-ָאטענ

 | ,(תופשעמה ןמ ץוח
 0108100 86עש106 01 186 תּפצ 01 . הֹליִעְנ

84046626 -. 

 . = 010858ת00088 . !תֹומיִעְנ

 עס0002088 8. :תֹומיִעְנ

 ,(םֹומיִנ ==
 ,לֹומְתֶא םֹוי לֶׁש 01 ץס80סע88 06}  גיטכענ

 יי
 יי

 6 + ןחשה חיי ראג

 ( טסתסנגפמ/ 66 סע -}

 תֹויְסּוּמְנ ס1ט1117;

 ,0160081 שילױפ ןוֿפ זיא ךעבענ זַא סױא טעז סע (א

 ,"לעגנוי עשידיסח סָאד, ןיא ןיקצעניל ייב (ב .םערָא

 רעסעסענ -- 899 --

 60 26 615/111000 רעגוטכענ ַא יװ ןַײז (40,) --

 ,םייח חור ילב היה 40 26 11161088 ;חור בוצע היה

 ןול 00 1888 986 תופמו ע 4. ןגיטכענ

 .לֹומְתֶא ץס896:687 660. ןטכענ

 "סתס טמס 18 310602/ (2/ םימְלענ) 8. םלעֶנ

 026 שםס 18 תספ 1681800160 (05 6 600260)
 ,(חרזא רותב) רָפֵּסַּב םּוׁשָר ֹוניִא ֹומְׁשֶׁש ׁשיִא

 תםהנמסןש; 90 066. || זֹותֹא 8פנ0 06/ ךילמענ

 1 .ּונָיַה יטט6
 ,רבדה ותוא 606 88106 9010 ךַאז עכולמענ וד --

 וֹהֶא .ַחֹקְל 9ס 1840 (2. {. ןעמונעג) ט 6  ןעמענ
 40 ש. 7. ךז --|| :לָחֶה 60 ססתֹות ש. || !ׂשֹפִּת
 90 טס8ומ/ טמ06ז- ;(הלועפ לא) ביק ,ׁשֹנָנ 8166 0

 ,ָּב לֵחָה 6
 ,הׂשא אשנ 10 זמפצזצ  טט1ש06 בַײװ ַא ןעמענ --

 ,שיאל אשנה 40 תמפניזיק ןַאמ ַא ןעמענ --
 40 םסֹומ 90 סס8ע, 40 6611 דנוק ַא ןעמענ --
 | ,רלֵי טסע
 שיא חקל 90 1846 ןעע180061  ןעלפ ןוא ןעמענ --

 ,יבשב
 ,ץוחב הרק 16 1:66068 טסָארֿפ ַא טמענ םע -

 ,תושעל לחה 40 טסֹומ 60 640 ןָאמ ןעמענ --
 40 טמ00108160 8014608140 םעפע וצ ךוז ןעמענ --

 ,רבדב לחה
 םעברַא ןַא וצ ךוז ןעמענ --
 ,הכאלמה לא ברק

 00 1246 טמ תזזמפ ןייז ילכ וד ֹוצ ךז ןעמענ -

 .קשנב זחא
 10 1846 80100081מ6 ןצרַאה םוצ טעפע ךיוז ןעמענ --

 .בל לע רבד םיש 90 86
 טחמסי'ס 4008 86 00106 ?ךיז רע טמענ ןענַאװ ןוֿפ --

 ?אב אוה ןיאמ ?זיסנמג ?

 (תס 14011008 1806 ֹות 888/ת8 = 2? םיִעּונַעַנ

 080 ץ81וג-018808 (00 406 1208 ס/ ?160שי-

(166165} += . 

 וה םס89 (2/ | -) + טסענ
 401010-888, ןסצ-ם8ג (2/ ךע -) + !לטסענ

 (א אָּפְקִמ קֶרֶמְּכ םִּיַה תַּיַח ןיִמ
 םִיַלְנַר הֵּבְרִּמ תגט10966 (2 ךע-)  ?לטסענ

 ,(בובז ןימ)
 ,(ב הָלְמְלַמ זמט81/מ 4. *לטסענ

 806-86189, 8206-1906 (22 ךע -) = !לטסענ

 .(ג לַעַנ ךֹורָׂש

 .ןֵגִַג 00 06 2686166 ש. 4. ןטסענ

 ילכלנ קיִּתְרַנ ,קיִּת 6886 (0/ 4090 ישװס2/9) 5. רעסעסענ

 ,(ד (הכאלמ

 {0 866 40 יטס1/

 שטייד (נ ,1068861400 שטייד (ב .21661065561 שטייד {א

 ןימ ַא 2600892116 שיזיײצנַארֿפ ;ןצישֿפיל ייב (ד ,1

 ,לטסעק-עזייר



 ןומפענ

 ,(תכל יככוכמ דחאנ ןּומּפִנ 1אסמסטמס (656-) 5  ןוטפעג
 ,לָּפְרַע 108 זמופפ (עז. ןע -) 8 לפענ
 ,לָפְרֶעָּב הָּמפְכִמ יּפְַרַע 100, עמופפע 460 גודלפענ

 ,תֶרֹמְכִמ 480100-2608 :תֶׁשָר םס0 (26 ן-) 8 !קץענ
 8 1688 זס189וג16 ;תּוביִמְר טט09, דט00088 ?ן'ענ

 ,(א תוחָל ,תּוביִמְר

 900 סט;ת, !ביִטְרַה 00 זט09) 108/46 069 0 6 ןצענ

 ,(ב הָּפִרְׂשִל היה ,ףֹרׂש 06 סננ 6
 .-- 0088008066 06). רֹצעָנ
 ,רצעֶנ = גַורצעֶג

 . ,טורקער = טורקענ
 8 טס1ע09006 תג814ס8 (0020 7208 . הֹׂשרֹוֲאְמַה-הֹרעַנ

(08/107401'60 0660 | == 

 "וחס טט11} 160616406 1006, םצזממ .. ךְציִרעֶנ
 01 8801411164110מ זת 986 20601110281 8616

 ,תָּבַׁשְל ףֶסּומְּב הָׁשּודְּמַה 02 5808
 ,בָצָע ,קֶרֹוע םסניטס (עז. | -) =. וורעג
 ;םיִקְרֹועָה תַחַּדִה םסעטסט8 1670 . רעבַיֿפןװרענ

 ,.(תקבדתמ םחה תלחמ) םּופיִט זצעמט8
 8800ס11008 01 106 תסוזטס8 8. גנורעדורעצדןוורעג

 ,םיִבָצעָה תַפיִרֲה
 ;לָדֹג ,ףּוג טט11 :ַחּופְנ םוטס111ת8 (2/. םיִחּופִנ) ;. חֹופְנ

 ,הָחיִפְנ 186

 טט}8ש 0/ סטזמססע8018ס (ק/. | -) 8. ךַאז-חופנ
 ,םֶׁשִנְמ רָבָּד 8104

 .- 00068860 טס180מ (2/. םירָשּפִנ) 8. רֹטפְנ

 ,תּומ סס 460819, 616 0 4 ןרעװ רטפנ
 .--1הנ'ל (7. תוחיפנ) 5. החיפנ

 .=- 249661|טט180מ 818208 5 2/. םיִליִפְנ

 . = ת00ע?108 8 לפְנ

 .= ט004646נ101 66/} אלפנ
 .- ט0464618 8. 7. תואְלִפְנ
 ,קֹוניִּת 1818מ60 ;--80010104 (2/4 ךעלַפנ) 5 עלַפְנ

 ,לֶלֹוע
 ,לָּדְבֶה 61116:6006 (2/. פ -) . אניִמ-אקַפַנ
 ,הָנֹוו ישמסזס, טעס8010246 (/. תֹוקפנ) 4. הֹקְפַנ
 ,תֹונֹוז הָעֹור וטםסעסעג0סם26/ (ץז. סע --) + קִונהקְפַנ
 ;דָחֶא ׁשיִא ,-- קסעפסמ ; -80ט1 (2/. תוׁשַפְנ) 6 ׁשפָנ

 ,םֶאְמִנ םָדָא ,הָמָאְמִנ הָיְרִּב 6006עמ011016 61680טע6

 ,לֶפֶׁש םֶדֶא הָלָפְׁש הָיְרִּב תגסתמ ס1680ט16 . ׂשַּפְנ
 "סתס 8001, 26180860 1ס 6808 46)} תֹחַא-שפִנ

 ,ויָחָאְּב ׁשיִא קֵבָּד 0961

 ,ןרעוו לֹוציִנ = ןרעוו לוצנ
 (עז. תונוחצנ) 5 ןֹוחְצִנ

 ,רֹובָכ יִרֲחַא הָּפיֵדְר
 ׁשיִא 618 /ט1801008 ץסעֿפסמ (2/ םיִנֲחַצִנ) 4, ןחצנ

 ,דֹובְב יִרֲחַא ףֵדֹור נ401010048 ם6180 :ביִר

 81001608 ;-?ע!טנזמקם

 ,6 שטייד (א

 ,ןצישמיל

 יב גנוטיידַאב רעשייוצ רעד ןיא (ג

 תוינְקרִצ-םיִׁשָנ -- 880 --

 ;ַמָּכַוְתִהָל הָּיִטְנ 6180ט08010082088 . תֹונָחְצַנ
 ,דֹובְכ יֵרֲחַא הָפיִדְר 1010

 6085 ץס/ֿפסת (2/ םיִכָרְצִנ) 6 ךֹרְצִנ

 ,קֹוצָמ
 ,הביִקְנ = הבקנ

 .שוביִקְנ ,שהביִקְנ = שה בקְנ

 סץװסמנמפימ 2 ןקסניפטעס8 (0/ 106 900:/) 5. 1. םיבְקִנ
 .םיִכָרְּצַה תֵּיַׂשֲע 098006ת/ ; =

 השע 40 6886 8'026 2010618 םיבקנ ףיוא ןוונ --

 ,ויברצ
 680 םע08009 ף8ןסעלטע08 5, 24. םילֹודְג-םיִבְקִנ

 ,הָאיִצי 80001, סט80080102 ; = (0/ 406 000:/)

 16 10886/ 2ץסעטטעס8 (0/ 176 8. עז. םיִנֵטְק-םיבְקִנ
 .הָנָּתְׁשַה טט118110 ; =- /900:/)

 ,שֹוביִקְנ ,שחביִקְנ = ׁשֹובִקְנ

 ,דוקינ == דֹוקָנ

 .--טסיס61-מסנתפ (2/. תודּוקנ) 8. הדּוקְנ
 *401060 8244 8מ019060" 01 46/  םירֹורְבּו-םידּוקְנ

 ,םיִנוִגַה לָּכמ 811 601018

 ,תַחַא הָמּורְּפ יִלָּב 46169ת,"* עס68מ11688 606. יִקְנ
 1811ת8 8016 01 2ת 00ן000 (00 000- 8. ץפה-תטיקנ

 = | קני 60 07080040070'11)

 0תס 08086 282208 216 0162ת, 1ת- 8. םיַפַּכייִקְנ
 . = ססזץטװ91016 ןקס8ס

 ;הָׁשֶא רטסנמסמ ן--10102816 (2/. תֹוביִקְנ) . הביקנ
 חַציִמֲאַו הָאיִרְּב הָׁשִא 80,080 2846 2010 יטסתנבמ

 ,הָנֹוו טעס8110096 !בֶל

 הביקנ עקסטַאװכ ַא -
 ,בל חצימא

 ,הָבֵקְנ לֶׁש 16ת1816, 16/ג1ת126 66} ׂשִיביִקְנ ,שהביקנ
 .- 688010604 8. תֹייֵקנ

 .- '670ת86, טסמ08006 (2/. תֹומְקִנ) . הֹמָקִנ
 .-וגשמפ 0848016 (2/  תֹורָנ) 8. רנ

 .= 0מ6 טמס 18 מס186001660 (2/, םיפְדרנ) 8 ףדרכ
 םנה} נפ 1186 8816 (600008 204 2/ע- ריאי ורָנ

(160/00 :6 40 06800 6 {0 0206 406 617760}-- 

 ,טבול-המָׁשְנ = הֹמָׂשְנירְנ
 .=ססתם?סומט8) 1186 (04 126 0000006/:5) . רימְּת-רַנ
 ראשנש המ) תיִרֲאְֹׁש ע0ע0818061, 28180406 . ראָׂשְנ

 ,(ןובצ חב

 בייֵח-ראָשְנ
 ,בֹוחַה

 . = 188111496, זט601004 5. עז. ןיאוׂשנ
 , = קע0814681 ; -- קע1תסס, 0216 (2/, םיאיׂשנ) 8 איִׂשְנ
 "ץטנע1מסס8/ 16061/6 ןק88822608 01 5. 2}. םיאיׂשנ

 גאטמגטס18 1686 80006881ט617 סם 986 06
1414 01 4878 1906176-. 

 . = ןט81:018119 5. םינָּפ-תאיִׂשְנ
 ,השָא ,ז ,םיִׂשָנ

 .= ע1008 טטס1060 4. 27. תוינקְדִצ-םיִׁשְנ

 םבב-

 ׁשיִא ,רָּפֶחְמ

 השא 2 םע28376 רטסנ08ת

 תיִרָאְׁש 0218406 6436 8|;-6006 00/



 השְנ
 ,בּוהָא 68111מ8 (//4.) ;--8סט} (ע/ז. תֹומָׁשְנ) . הֹמָשְנ

 .הָבּוהֲא

 ,הרקי שפנ 2 4000 8001 המשנ ערעַײט ַא -
 !יבוהא תגצ 62111801, תנצ 10ש61 !המשנ ןַײמ --
 ,(!יתבוהאכ

 8 רטטםותסז, 8 רטגומממסעסע המשנ עטנווװַאב ַא --
 .יבב לעב

 00 116 2 ץ8'61:802 המשנ וד ןצעמוא ןעמענפױרַא --

 ,תומ דע שיא קיצַה 1176 סט

 רעד ַײב ןשָארג ןַײק ןבָאה טונ --
 ,תחא הטורפ ילב היה 8

 היה 40 06 1800060/ ןַײז גודלוש המשנ וד טָאג --
 ,םימת

 866011100881 8סט} (6002402 6 ע60 48 . הֹריֵתֹי"המְׁשִנ

 = (910008600 40 7006 סו 560004/)

 080616 1100100 1מ זמסזמסז 01 8. טכִיליהְׂשִנ
 .הָמָׁשְנ רֵנ 2 00װ8900 8001

 6106 01 ת 8?858008 5. תֹמְׂשִנ

 .- םצלצנגמ

 ,- 986 טז68/ת 91 1ו16 +. םייֵח-תמְשִנ

 0ם6 שטםס 285 80110ע06 (2/ םיִפְרְׂשִנ) ףרָׂשִנ
 .- טצ 1126

 םֵמֹוּתְׁשִמ 4800815400, 8טעקע18646 40/. םֹמֹוּתְׁשִנ
 .הֶאָּתְׁשִמ

 7 ז 3

 00 86 ץסתת}- חמשג

 *למס 8סט} 0?"

 ענטסעיװָאט -- 991 --

 60 06 8890015800, 26 פטז- שש ע. ןרעװ םמֹוּתְׁשִנ

 ,הָאָּתְׁשִה ,םַמֹוּתְׁשִה ןע;64

 "0 06 פטזמזמסמס0," 10 016 שש. 44 ןרעוו ׁשֶכַבְתִנ

 ,תּומ (0/ 6 804000:1/ 1060)

 10 06 1080011166, םס 6481166 ש 2. ןרעװ לדַגְתַנ

 הלע .לֹדָג 90 טס00186 8108 והָלֵעְתֶה .לֵּדנְתִה

 ,הָלֲעַמְּב
 ,הָלַנִתַה 90 6 0008166 ש. 2. ןרעװ הלַנְתִנ

 40 06 יׁשָּדַהְתִה 8 06 ע60060066 ש. . ןרעוו ׁשדָחְתִנ

 .ׁשֶּדַהְתַה 1880ט2660} 86 1811060000 28 תסוש

 (/59.) יָּטַהְתַה סס 0600106 פ0טז/ ש . ןרעװ ץימַחְתִנ

 אֹצי .ץֵּמִהְתִה 600 ט0660146 10086 0*+ 008

 ,הָעָר תּוּברַתְל

 :הֶבָדְנ הֶנְּתִמ 8116 0008660ת (/ תֹוניִתְנ) 8. הניִתִנ

 ,םַמ ?ע1גסט46, 188

 .למונ = לּתנ
 .ףקיּת-הָנַתְנּו = ףקֹוּת-הנֲתִנ

 ןֹהְנ 60 םושס ש. 6 ןענתַנ
 ,רֶׁשֲעֲתִה סס 0600146 ז108 ש. עץ. ןרעװ רׂשֲעַתנ

 ֿפטזיקע1- ;בֵהַלְתִמ .לֵעְּפְתִמ סם9008188110 06. לעַּפְתִנ

 .םָמֹוּתְׁשִמ 6

 ;לָעָּמְתִה 60 8060 סמומט812800 ש . ןרעוו לעָּפְתִנ
 ,םִמֹוּתְׁשִה 60 06 פטזמ66

 00 1401088ס} 26 1801101104 0. ע. ןרעװ הֹּבַרְתִנ

 הָּבַרְתֶה

= 
 986 111666ם68 16490/ 01 980 116מעס6 4 ס

 ?ש..|| :יָרְבעֶה תיֵּב-ףֶלֶאָּב הָרׂשָע ׁשֵמֲחַה תֹואָה 81ןנ66

 .םיִׁשָש 8199

 ענירנגלָאֿפ יד ןיא יװ ,םָאוו .סָאר ,עס ,םע == 600. 'ס
 : ןליפשייב

 ,אוד 19 18 (זוא םענ זוא'ס --

 ,ךלוה 14 8068 (םווג עס ,טווג םענ טווג'ס --
 ,בורה 486 1089 מ81ע0 (בור םָאר) בור'פ -

 .הזיא וש 88/ זַא רַאֿפ טָאװ) ַארַא'פ -

 רעד ןיא רעטרעװטייצ וצ ןבענענוצ טֿפָא טרעװ 84/6 97
 : לשמל יו ,לָאצרעמ ןיא טרַא רעגידנלעֿטַאכ

 .השע {מ286 םטכַאמ -

 .ךל 80 םטווג --
 ,חק 181:6 םטמענ -

 ,ַא רַאֿפ סָאוװו = ם90 ַא'ס

 קיִּת .םיִּכ טס0161-טססצ (2/. | =) 3. שזַאטלובָאס
 .בֶרָח 8806 (ק0 9 -) 8 עילבַאס

 .יקצעבַאט-ְךֹּלַמ = יקצעבַאס

 ,הֶפֵמֲא תגסספומפ (2/ ס -) 4. עינַארבָאס
 לוְרַּב לֶׁש ריִס 0880-ו;ס4 ץס? (20 סע -) =. ןַאנַאס

 ,(ןוגוש ט == ְךֶּתְהְמ

 .םיִרָמְּת זָרֹא 8800 8, ענַאס

 .תֹורַּפ ונ סץס088/6 (2/ רעדעס) { דָאס

 הָבְרְּב טס84,) םסס} (ע/ ס -) 5 עקוועזדַאס

 ,ריִזֲָח בֶלֲֵה 8008 5 עלדַאפ

 .(חלמ ןימו הֶדֹוס 8008 א עדָאס

 .הָרֹוס יִמ 8042-81ס/ . רעסַאװ-ערָאס

 .רֶחָנ תיִרֹּב 8008-8080 5. ףַיוז-עדָאס
 חיֹׂשָע חיִּב 8008-טט018 (2/. | -) 8. קירבַאֿפ-עדָאס

 ,הָרֹוּמַה

 5004-ץסיט6סע ({/  סעקש -) 5. קעשווָארפ-ערָאס

 ,הָדֹוּמַה קַבָא |

 .תַמָל ְךיֶרְּכַת פמניסט6 (2/. ס -) +. עיװָאס

 803164 !הָצֵעֹומ .רֹוס ס000201/ (2/ |-) צ טעיװָאס

 ,(היסורב הנידמה תגהנה רבדב סיצעונ תדע) יבֹומ

 .ץֵעֹי ססטמס1!סז (2/. סע -) 4 קינטעיװָאס

 .םיִטָיְבֹוּפַה לֶׁש 01 126 5001618 66/. עקסטעיװָאס

 היִטָיְבֹוּפַה הָיִסּור 50ש166 208814 4 דנַאלסור-טעיווָאפ

 .(םיצעונ תודע יפ לע תלהנתמה היסור)

 ,ןֹוּפְצַמ .תיִמיִנְּפ הֶרְּכַה 608010206 4. טסעיווָאפ

 ותיִמיִנְּפ הֶרֶּכַה לֶׁש 6088010801008 46} ענטסעיווָאס

 ,בֶכָל רַב



 עװָאס

 ,(ףוע ןימ) ףּוׁשָי סיא} (עז. ס -) . עוָאס
 םִע םיִּכ ןֹועְׁש 68װ/װ/04 יט8ססת (ע0 | -) 6 סענעװַאס

 ,יּוִּב
 .עקווטודַאס = עקלשזַאס ,עקוװעזַאס ,עקלזַאס
 ,רֹוהְׁש .ַחיִּפ 8008 9. עשזַאס

 .עקוועזדַאט == עקוװעשזַאס

 םט88ו8ג 189ם0ז8 (7 /56/ (עז. =-) . ןעשוַאס

 ,(היסורב המדא תדמ) ןיִּזַמ
 ,הָרֲעַי 20ת6ץ-001מ0 (1/. סע --) 5. טָאט

 ,(תכל יבנוכמ דחאנ יִאָתְּבַׁש 580טנמ (656-) . ןרוטַאס

 | ,יִׁשָמ םֵלְטַא 8861 8. ןיטַאס
 .תֹוניִנְׁש רַפֹוס 88611186 (2/. רע --) 8. קירוטַאס

 ,הָניִנְׁש לָׁש 886111081 66)} ׁשִירִיטַאס
 ,הָצְּלֲה ,הָניֶנְׁש ,הָריִּתַמ 88116 (1. ם -) 5. עריטַאס
 ,ןטָאש = ןטָאס

 .גודנטָאש = גידנטָאס

 8 ססזמקפמד ?הָאֵמ 8 תטמ0166 (עז. ס --) 5. עינטָאס
 ,הָאֵמ לֵׁש דּודג 01 גט 60

 ,הָאֵמ רֵׂש ססם?טע?וסת (2/. סע --) 9. קינטָאס

 גטמס0ע/6461 (00066/ 0000 (ץ} ס -) 9 עקססָאס

 .(רפכב הרטשמח דיקפ) הָאֵמ רֵׂש )/602019862 
 היא סע = 40/ז. ויא'ס

 ,הָילָע רַדָח 8406 (ןע. ס -) 5. עקליַאס
 :עקליַאס ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עלעקליַאס

 8800ת8נטז0 88?ט6ת4 8ט898/ . ןרוטַאפ"רַאכַאס
 ,חָרָפֹוע רַּכִמ 04 44

 ,תֶׁשָרֲחַמ םסס-ק1סט88 (2/. ס -) 9. עכָאט

 .ריִמָו םופג618816 (. םע --) 8. וווָאלָאס
 .ווווָא לאס ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,קושטַוװָאלָאס

 ,אָמָח .תֶרָיַח 1690006 8. עטַאלַאס
 8818102006/ (2/ 9-) 8 ערדנַאמַאלַאס

 .(האטל ןימו

 5?ע830 1מ216מ88 םלזגטט ס60טסע- 8 עקנַאימָאלָאס
 ןֶבֶּת טֵצֵמ ותת

 .רּוּדַׁשְנ םמזמסת180 8. קַאימַאלַאט

 .(םנפָארט-תוׁשְלַח = ןפָארט-קַאימַאלַאס
 ,הָּנַמְק תיִבָח ט81ע01 6888 (20 9-) עקנַאלַאס

 םישממשמש חמצ ןימ) פֶלֵס 8810/, 828100 5 פָאלַאס
 ,(האופרל ושרשנ

 .עדלַאו = ָארלַאס

 ,לֵּיַח ,אָבָצ ׁשיִא 801616/ (ע7. }-) + סַאדלָאס
 .עדלַאו = עדלָאס
 תיִּב 81200מ9ס/- 80086 (// ףפע-) + ןָאהלַאס

 .בָלָה לּוׁשְּבִל תִיַּב 481|סש - טס116ז} .םִיַחְּבְמִמ
 .רָפְּכַה ןֵקְז ט11188:6-108818414406 4 סיטלָאפ

 ליִעְמ תופתסטפ, 0108 (2/ ספע- ן-) 8 סָאילַאס

 .הָפְטֲעַמ .םיִׁשָנ
 .ענדולָאס = דִילָאס

 81810, 80סע !םוּת ְךֵלֹוה .רֶׁשָי 1100689 66). ענדִילָאט

 ,בֶׁשיִמ .יִניִצְר

 לַפ

 סעמָאלעצנַאס -- 889 --

 .תַחַלְמ ,רֶתָנ חָּלֶמ 8810606, 010ע6 8. ערטולַאס
 0 טס8?עסש ראופג 881ץס6עס ש. 6. ןעװערטולַאס

 ,-לַט חַחַלְמ קֹרָז
 8816 0? ?םצ- . םוירַאטַאטסולַאט ,םִירעטרַאטסולַאס
 .יָצּומֲחַה הָּלֶמ סם; } 881 6

 ןמ;ןסע} 6ע80088-עססעמ (4/. ס--) 8. עילַאס
 ,ןיִלקרְמ 8810 ;םיִחְרֹואָה רַדָח

 ,טָאילַאס = פעילַאס

 ,חַלָמ יִלְּכ 8810-06118/ עז. ס -) 5 עצונלָאס
 ,עצונלָאס ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עקציונלָאס

 .קַאימָאלַאס = קַאימעלַאט
 00 םומש- 808) 1600100 0. 4. ןעשזדוומעלַאס

 רֶחָא ןּוגָנְּב רֹמָא ּודְחָא לֹוקְּב רַּמַז םגסתס?0מ0ט8!צ

 יהָנְוַכ יֵלְבּו
 הָמּורְּת 88008 ֹוהָאּומְר הָקְׁשַמ 6118 ץלַאס

 ,(א הָלֲחַמ לֶבְל

 8םםזמסטה! (20459000 166 (2/ |=) 8. רַאװָאמַאס

 .ַחֵּתְרַמ ,רָאיִלֹומ ./שזימ)

 ,רָי תַעוׁשְּת 8611-610 . /'ָאמָאפָאמַאס
 .עקסרובוס ,רובוס == עקסריובמָאפ ,ריבמָאס

 ,(הקיחפאכ) תֹופָעְלְו ַהּור 81תנססזמ 5. םומַאס
 ןט80 ;רָתֹוַה טסעװ !םִֶצֲע ,ֹתֹוא 861 66)} עמַאס

 ,ׁשֶּמֵמ
 סת 1346 861189106 נָאט ןגובלעז עמַאס םעד ןוא --

 ,םויה ותואב ,אוהה םויה םצעב 4897

 ,םויה םצעב 46 218 םססמ גָאט ןטומ עמַאס ןוא --

 {עסצמ 986 טסעק 20681תמ1ת8 בוהנָא עמַאס ןוֿפ --

 ,הלחתמו שארמ
 ,בוט רתויה 686 טסזש 0686 עטסעב עמַאס סָאד --
 קלחה 4116 12101:680 פעסט עטכורעג עמַאס סָאד -

 למס0 1008 180616891ת8 ם8ע29 (/10.) והבע רתויה

 .ןינַעמ רתויה קלחה

 ,חאמח שממ ןט86 0666 רעטופ עמַאס --

 ט011341 ןסע8סת, (2/ סעצל-) ? ץעל|ָאװעמַאס
 ,ֹוּבִל תּוריִרְׁשִּב ְךֶלֹוה וטפץוש876 קס180מ

 ,הָפיִמְק טס1שס9 8. סעמַאס
 .הָפיְֵק לֶׁש 01 טס10ס9 60} ןטעמַאס
 םֹקְמ 8201/2/ט0 (2/ ס-) +. םוירַאטונַאס

 ,תּואיִרְּבַה תַריִמְׁש
 ,(חרפ ןימ) הָרָהְו םטמ-םסוטסע (2/ םע -) += קינשִינָאס

 !הֶהָא 8188!! ט7!8101600866 64. סעמָאלעצנַאס
 .(ב יִּור תַרֹמְל

 ץלַא'ס) ץל ַא ןוֿפ רשפא ויא ץלַאס .ןצישֿפיל ייב (א

 -ץכעטייחק ַא ,811-061/ שטייד ךיײלנראֿפ :(ץלַא סָאד =

 ןיא ןשטיװָאמַארכַא ףטייהקנארק עלַא וצ האופר

 טייו) "תומהבה רפסוו ןוא (213 ,212 ןטייז) "לףעגניֿפשניװ ,

 ,טנַאקַאב טינ זיא טרָאװ םעד ןוֿפ עינַאלָאמיטע יד ,(5 ,6

 סעמָאלעצנַא ס זַא ןדמל ַא ןקז ַא ןוֿפ טרעהעג בָאה ךיא

 ריירסיוא יד ןיא ןרָאװעג טצונַאב טֿפָא זיא סעמָאלעצנַאצ ףעדָא

 יב (3ב



 סָאס

 .בֵמֹר 88006, עזפטש 5 סָאס
 ,חַרָק ליִתְּפ 101016 (עז. ס =) 8. עקלוטָאט
 04 806/ס97 (ז. ס--) 4. עיװָאלסָאס

 ,הָנַלְמִמ
 .הָתיָנְרֹוּת לֶׁש 01 ןנמס 06/ עװָאנטָאס

 .הָתיִנְרֹוּת ןענמס ( 27. ס --) 5. ענסָאס
 יעווָאנטָאס = ענענסָאס

 והָמיִדמ ,!הָאְלָה סם1) ?סעט8161 ({0 0260) 404 פָאס
 ,(םירןשל)

 .רעטסוש = קיונשזָאֿפַאס
 .םָדָאְמ רֹוע תגסעעסססס, 100ע0000-168906 . ןַאיֿפַאס

 ,םֶדָאָמ רֹוע לָׁש 04 מסעסס00-16846+ 60/ ןענַאיֿפַאס
 ,(אבצ שיא) תֹוטְָמ רֵפֹח 8פעקס; (2/ | -) 8. רָאיֿפַאס

 ,טוֿפוס = טיֿפַאס

 .עֿפָאפ = עיֿפָאס
 ,בֶׁשֹומ תַּמִמ 8012 ({/. ס --) +. עֿפָאס
 .הָׁשְחַּב ,תֶׁשָחֹוּב ףַּכ 18016 (עז, ס -) 5. עפָאס

 8 2410 09 461101008 (2/7 ס--) 5 עקנַאשזעּפַאט

 .(אבֹומ םַעַמ ֹול ׁשֵּיִש םֶּנא ןיִמ נס

 .רחָנ ,םֹׂשָנ 0 ץפמז/ עט8 0 ! ןעֿפָאס ,ןעפַאס

 ,(םרו קד לוק ֹונַרְּפֹוס 8020 5. ןַארֿפָאס
 .יִתָרְבָח ייֵלָלְּכ ליצֹומ 800181 66/. לַאוצָאס

 תנהנה ןוקּת תרות) תוס 80018118ע4 םוולַאיצָאט

 .(הרבחה
 קיוחמ) טְסיִלְיַצוס 800191186 (44 |=) . טסולַאוצָאס

 .(הרבחה תגהנה ןוקת תרותב
 ,תויִלנְֹּמַהְל ְּךָנַשָׁש 80018118010 664/. שיטסולַאוצָאס
 .עקטטָאמ = עקצָאס
 .םיִסָע .יִרָּפ ץיִמ 88, 10106 (2/ |-) + קָאס

 ;(תולוננרתכ) רקְרִק .ַעָנְעַנ 90 0068 0. ?8 ןעצָאקַאס
 .טֵּמְמַּמ טס 01080061 (770.)

 ?ע806111מ8-088 (2/. | -)  ׂשזַאיִאוו-קַאס

 יְדְרָּדִה
 8808 1017 0818) 8870:8208 (2/ ס -) 5 עװקַאס

 ,אֹּפְמִמְל קֵׂש ,לָעּוׁש תֶלֹּבִׁשְל קַׂש
 טססקפאומ8 שוות !סםק 0001 8. 27? ןקַאטקַאס

 .ךרָא רֶעֵׂש םִע םיִׂשָבְּב תֹורֹוע

 יַא רַאֿפ סָאװ = 600. ַארא'ס
 .עטַארעפ = עטַארַאס
 טַחַמ ץ808ומ8-866019 (2/ סט -) 5 עקטַאסַארַאס

 ,םיִּקַׂש תַריִפְתִל

0488 

 תַחַּתְלַמ
 ו+

 ןיא ןייגרעד טנעקעג טינ םיא ןוֿפ רעבָא בָאה ,ארמג ןענרעל םייב

 רעטנַאקַאבמוא רעגיזָאד רעד ןיא רשפא ,גנוטיידַאב ַא רַאֿפ סָאװ

 ןייז סָאװ ,סענָאצנַאצ טימ תוכייש ַא סע טָאה גנוטיײדַאב

 ,סענָאצנאצ ,ז ,לַאֿפ ןדעִי ןיא :זיא שטייט

 סס8208 םיםתסקץססאגזסס 8412'1180 טעשטיװָאסָאנ ןיא (א

 יַאהעימַאס ןוֿפ רשפא טמַאטש טרָאװ סָאד זַא ,טקרעמַאב טרעוו

 ןענייז סע רעדעס סעמעוו ןיא טשריֿפ ןשיליופ ַא ןוֿפ ןעמאנ םעד

 .ןרַאב עכלעזַא ןסקַאװעג

 רדפ --- 858 --

 ,םיִקְמִעָה
 בֵרֹוע 8816 (ע? פ -) 8. עקָארַאס + +ז

 .עקנודרַאפ = ןידרַאפ

 .תיִנָּתְלִמ 88ע0106 (ןע. ס -) 5. עקנודרַאס
 םסעטסע) רט81061 (06 8 100/0) (עז. ס -) +. רעװרַאס

 .רֶצָלֶמ שמש
 יׁשַּמַׁש 90 םסניטס} רט816 (02 6 10009) . 4. ןרעװרַאס

 ןיִמ םסניפ, 1186 (2/. | -) 9. טרָאפ

 גד דופה ןִימ ירַּדַפ 90 8019, ם88019 0. 6. ןריטרָאס

 ,(והנימל רבד

 ףןָּיַמְמ ,רֵּדִמְמ שסניפסני, 98801061 ({. -) 5. רעריטרָאפ

 .ןרוט רָאפ = ןעװעטרָאס
 ,ריִד 8866 (עז. םע --) . ַײרַאס
 הָלָעי סגפגמסנ8/ 6011 2080 (1/. ס-) 5 ענרַאס

 .רַעיַה וַע
 .ערַאש = ערַאס

 .געל ,לּוּתִה 8808: 9. םזַאקרַאס
 לֹוּתה אֵלֶמ 891:088116 66}. שיטטַאקרַאס
 .הּביִמ = הּבס

 סמצטוזסמפ תס18מטסזגס06, (27 תוביִבְפ) 4 הביִבְפ

 ס041900106018, 8טצנעסטמ- (7:/) ;-נסנמולש

6128 -=, 

 1016186 ; - ץ8916ת9 ץסנ8סמ (2. םיִנָלְבַפ) 5. ןלֶבַט

 . = ץסנעֿפסת
 .=- 101618006 ; --ע8116006 . תֹונָלְבַכ

 ּותיִנָלְבַמ 28610ת9 רטסזמבת (2/2 פ-) 8 עטנלִבַס

 : ,תיִנָלְבַמ 9016ע89 טטסזמ8ת
 .ףּוסְּפַפָא 180016 8. דָארבס
 8טקעס- ּוהָעַד ,-סץעומוסמ (2/ תֹורְבִס) 9 הֹרְבְס

 .הָרֲעְׁשַה 8110 טסמ}669ט16 =

 6םסע/0 18 תת סץותםוסמ הרבס ַא ָאד װא םע --
 -.הער שי

 (80ע6 18 8 11:6110060, הרבס ַא ווא םע (46) -

 ,רשפא ןז 18 קס6ָ
 .הָצָלֲה .טס100101810, 1026 (0/. ךעל -) 5. עלןהרָבפ
 תהומס 04 106 116טעס00 ש0ױט61- -ץסנמפ + 5 לֹוָפ

 ,תיִרְבַעָה ןֹוׁשְלַּב + הָדּוקְּנַה םָׁש
 ,ףוגיפ = ףונס

 .רַוע ,-- 01186 זמפמ 8. רֹוהְנייגַפ
 888001806 0? 486 1:661116 היל ןַנֶמ = 4200 ל"נס

 0146 60 10 20600008 /:0 /60060 600060400600( 

(1000068/ -= . 

 . =- 888001816, ט106- . ןָגֹס

 .ענרַארגו = ענדַארגס
 5060 (6 06/9 06500460 סע 606 /סי הע םֹודָס

 .עַׁשָר םֹוקְמ 1810 טו?סט8 ןנ1866 8. || } == /:/8 4711001/)

 804018 8260 געמסעה (/000 קו. 2. הרומטו-םודס

 , = 1040068 6068000:60 }09  8060 ,ץסוי 4060 41:401:61/)

 ,רודיָס = רודפ
 ,- 0ע06/) 211828610029 (2/. םיֹרְדִס) + רֹדְפ
 046 01 986 םוצ 01ט1851088 01 6 !הֶכָרֲעַמ = |

 +ז ד



 בוח-לעּב-רדק

 66/61ג0ת/ :!רּומְלַּתַה יֵרְדִמ תֶׁשֶׁשִמ דֶחֶא ,.- 18!
 יִגֲהְנִמ ,- 01 66 11ץ80 טשטס 2888070+ 8

 ,חַמָּפ לֶׁש םיִנֹוׁשאֶרָה תֹוליֵּלַה יִנָׁש
 חַפמֲא 1466028 0? 0ע60100:8 5. בֹוחילעַּב-רדִק

 ,(בוח לעב יטכנל תדרויה) םיִׁשֹונ

 וחססע|ש 8600008 0+ 186 (ע/  תֹורְדָפ) 8 הרְדִס
 ,רֶדֵס 861168 : רֶדֵס ! = 611084606/

 מס 0980 0 סט890זמ 01 986  םֹלֹועְה-רדִמ
 , == טטס64

 סע4סע 01 86008 (046600 0/ 106 5. םיִעְרְז-ררַס
-1/08 00000610000 16008 106 60000/4001400 1/0/000000 

:8 = . 

 0166 01 ץטע11108016ת8 (00009004 4. תֹורֲהַט-רֹדִס
(2'6/0000 406 /0)- . 

 0140 01 168016818 (0606600 0/ 5. רעומ-רדס

(1011000 1486 == + 

 10 ץסנ1סעגמ 986 !רֵּדֵס 80 811:06206 ש. 8 ןרֹדִפ
 ךיז --|| חַפֶפְּב רֶדֵּפַה הֹׂשָע 22880ש6/ ססץסנמסמצ
 ,ֹומְצַע תֶא רּדַמ זס ץעסמפנ6 0268617 2 7

 09061 03 ןמוטע108 (+ 08102968 . ןיִקיִזְנ-רדַס
(11'072010 426 /0 000494000) == . 

 0146 01 יטסנומסמ (060009000 0}/ 106 5. םישנ-רדס

(10208 6071(10001 607116421000 46110460 | == . 
 ,םלֹועָה-רדַפ - םלוע-רדפ
 0106 03 600800י811008 (0:009104 8. םיׂשָדָק-רֹדָס

(1'01140 10 /10 = + 

 ,לֹּכַה- דס = 62. ה"ס
 . = 0עט81:816 (2/. םיאָבֹוס) 4 אבֹוס

 תֵּבַׁש רֵמֹוׁש 8800868עו8ת (ע/. סע -) 8. קינטָאבוס
 ,(תודהיל הטשונה תיסורה תכה ןמנ

 ןחסן- :ׁשיִא 1611ס60 (600/) (2/ {=) 5. טקעיבוס

 ,רֶחֶמֶמ תיֵבְּב תַרֶׁשֶמ ס8ת?'8 0161

 ,יִמָצע ,יֵּיִׁשיִא םטמ1601106 40. וויטקעיבוס

 ,הָחְרִט 0090 (ע/ פ --) 8 עיצקעיבוס
 ,לבֶט 0 0684, סת6טזס, 1016/890 0. 6. ןַײז לבֹוס

 ,הָכיֵמְּת ,הָרְזֲע םטט810צ7 (2/. ס -) 8 עידיסבוס
 המיִתֲח םטספסע1ק61סמ (2/ 5 -) 9. עיצפורקסבוש

 ,"לַע

 4 עקטערבוס
 ,(הידמוקב)

 .--801?} 01888 (/. םיִנֹוס) 9. גומ

 ססט;86 01 400806 (זמ 106 (11. תויָנּוס) 4. איִנּוס
(17'01110140 == . 

 ,רֹגָמ 60 01086, 1004 (2) 0. 4. ןרגוס
 .- 860109) זמץע8פסעש (2/ תורֹוס) .. דֹוס

 ס0ט19 04 ;ןיִר ,שָּפְׁשִמ ןטס2ממסמפ (2/ | --) .. רוס

 .ןיִּד תיֵּב ,טָּפְׁשִּמַה תיֵּכ {ט80106/

 .רָּתְסִנ ,יָדֹוט זמש896:1008 00). גורתידוס

 ,טֵפֹוׁש ןט086 (2/. ןע - ,ס -) 5. אידוס
 ,טָּפְׂשִּמַה תיֵּב לֶָׁש 01 ססט:פ 01 ןט80166 86). ענבעידומ

 תָחֶרָׁשְמ 8008100060 (1// פ -)

 טיופ -- 884 --

 ס:81מ1מ 1 ת 0 1מ821811:816 לטַאיוָאדעילפ רענבעידופ --
 .רודסק
 ,ןיד תיב חילש 081111/ ווַאמסורפ רענבעידומ --

 00 טס ש. ?. ךיז --|| :ןוד ,טֹפֶָׁש 00 ןט686 0. 6. ןעידוס
 ,=םע טָפָׁשִה 80 }יש

 90 יאוופמסע 90 0808 ס19מסע 6. 766 ךיו ןעֹרֹוס
 ,ּוהֵעַרְל ׁשיִא ׁשֹחֶל

 01 8'020 סיטג 10210260) 20106- 060)}. עקפיָאװס
 ,(הכאלמע יִׁשָּמַמ ,תייֵּבַּב יוׂשֲע ,ויָדָיְּב יושע טג806, 0

 ,דַָאש ט == דנָאװס

 ,העבְךַאו-םירׂשַע = עברַאװס
 ססטץמ11מש-0018 (0/ 6 60000) (ע} ס --) 8. ןערָאװס

 ,(הלגעב) םֹוּמַה דַתְי

 דָגְּב 0080 01 608186 0109ג (עז. 9 -) 8. !עטיווס
 ,םַּנ גיִרָאֵמ

 ,הָיְוִל יִנְּב 84106, 161106 (עז. פ -)  ?עטווװס
 .'עטיוומ ןוֿפ טרָאװועגעלקרַאֿפ ,עקטשִיווס

 0 161 +גס ֹזעטּומ ןגיוא וד ןוא - , 4  !ןעשטיװפ
 .ויָנָפְּב תֶמֶאָה תֶא דַגַה 14 2 ץס180מ'8 6

 ,(א ְךֵנַד ,דָּמַל טס 1מפ?ניטס+, 1:81ג 0 6. ?ןעשטיווס

 :הָוְבִנ םֶדָא 619 16110סי6 (ע/. סע -) 8. קַאינװט
 .ןְצְמַה ם180160, 10180ע

 90 0 םעינרַאשזרנעיװס
 .ץֵקֹוע ןיִחְׁש 6סע01ג8

 00 60280018406, ם211סי0 (0/ 2014 ט. ס. ןעצנעיווס
 ,(םישודק םימכנ ׁשֶדְקַה /10046)

 : חקירְׁש טטמ18916, טטמ18ס1מפי (27 סע --) 8 שטשוווס
 ,לָלֹוה ,לַטָּב ְּךֵלֹוד 40-תס?מ1מפי) 1616/, 1080

 ,ליִלָחָּב לֵפַח :קֹרָׁש 00 טטמ18616 ש 4  ןעשטשיווס
 ,ןִינַע ,אֵׂשֹונ םט01609 (קז. | -) 9 טעשזוס

 זמסנעסמפמפ/ 2ט810088102404 (ע}  םיֹרחֹוס) . רחֹוס
 ,לֵכֹונ ,םּורָע םֶדָא 8וָצ 1866, עס,טס (70.) ; =

 סטמ- !תֶרֶחֹוס 8008 יטסצמפמ (ע/. ס -) 8 עטרחוס
 ,הָמּורֲע הָׁשֶא םנמפי רטסעג8

 1001 סניגקל1ס,

 ס0ז1מ61018) ;רֵחֹוס לָׁש 0? 1מס/ס88/ 66, ׂשֹורְחֹו

 : יד יֵרָחְסִמ
 ,רֶחֶמֶמ 618606} ססזמזמס106 8. ַײרערְחֹוט
 .י- שפת זמסיסממהם? (ץ/. "ירְחֹוכ) .. האובְּת-רחֹוס
 ששסזמפמ 808000166 0? 1מ11- (ע/. תוטֹוס) +. הטֹוס

611 -. 
 ריִמֵׂש ןט060100819-/0081006/ /ק/ ס--) 5. רענעטוס

 ,(ב (םירתסנ םיקסעב השאל רזועה שיא) הָׁשֲא
 ינֹוּפְּצַה ׁשֵחַּת 8816 . לביוס

 ינֹופְַּה ׁשֵחַּת לָׁש 01 8816 66/  ענלביוס ,ןעלביוס
 .עיווָאס = עוויוס
 ,(תירבה תוצרא םורד) םֹורָּד וטסט9מ (42) 5. טיוס

 ,לדוי .ז ,טיומ יד ןוֿפ לדִיי ַא --

 ,ןקרַאטש ייב (ב .ןייז ךירדמ ,ןענרעל !010246 שיליופ א



 עצינטָאכוס

 ססתפטנמקפ1טס ראסממפמ (2/ ס -)  עצינטָאכוס

 ,תָמָהַׁש תַלֹוה
 הָלֹוח ססמפטצממ?1ט6 מפמ (2/. סע -) +. קינטָאכוס

 ,תָפֶחַׁש ססמפטגזמקלנסמ  קמ/מ1818 5 עטָאכופ
 ,הָׁשֶּבִיְמ םָחָל-תַּפ ט180014 (7 סע -) 5. רַאכוס

 ,רַאכומ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עקרַאכוס
 טסס+9מ, 98ט0148016 (200/2 4ח (עז. תיכוס) . הֹּכּוס

 00/40/8 0008 004 0ו0400 106 7968 0/ 2006י-

(000108) -= . 
 .- 9םס 10880 01 18061480168 . 7. תוּכּוס
 ךלמ) ןֶמְלְֶׁש 8018 (4? סע- ,ןע -) + ןַאטלוס

 ,(המרגות
 8  עקנַאטלוס ,ענַאטלוס

 ,(המרגות תכלמנ תיִנְָלֶׁש

 8001, טקעס8, םטסמטס} (22 9-) 2 עכָאטַאמומ

 .הָכּובְמ .הָמּוהְמ 6081810ת
 ְךֹמִס 10 660626 ס7 16// סת  ז- ְךֹו ןַײז ךמֹוס

 ,חלע
 .םּוכְמ ,לֹּכַהיִּדַפ .ְּךֵמ פטזמ (2/? ס --) 5. עמוס
 תֶרֶנְמִמ 004-1811 01 8 סמפוע (ע?. ס -) 8. עקסענוס

 ,זא אֵּסִכ יֵלְגִרָל
 ,רֶבָד אָצֹומ , -- 6819 ; - 646, 600610810מ +. ףֹוס

 00 1806 8 ץס/80ת, ףוס ןצרַאװש ַא ןצעמוא ןכַאמ --
 ,שיאב ףונ 8176 19 40 2 ץתס80מ

 .-486 6020 03 זמתמ 18 06298 2/- תומָל סדָא ףֹוס

 ?םסתפ8 01 1םס ס8!01/ 01 8 מסז8ס =. ע/. סענָאפוס
 ,(ב םּוס לָׁש ןֹראָּוַצְל תֹועּוצְר

 686 סת68 0? 024006 18 עט- הֹסיִחְׁשִל הֹמֲהַּב ףֹוס

8180396 = . 
 היִלְּתִל בנֵנ ףֹוס

288 -. 
 .- סםס 0? ?גס זמסמלמ +. שדח-ףֹוס
 .הָרֹקִּת ,ןּוּפִמ 6611 ( עז. | -) 8. טיֿפוס
 .-=86 186 6260 01 4 ץסז:8סם'8 1116 000. וימי-ףוס

 ומ 6מס 60, טגסמ 211 001408 6400. ףֹוסילָּכ-ףֹוס
 .ףֹוס ףוס 1מ 486 1029: ץטמ ;ףֹוס ףֹוס 10 211

 ,ןורטאיתב) איִרְקַמ ץצסמגעפסע (2/. | -) 8. רָאילֿפוס

 ,אֵרָקַה 60 ץצסצגע+ ש 8. ןר!לֿפוס
 .- 606 01 2 ט01:86  קֹוסָּפ-ףֹוס
 861106 (0/ 8 / 406 (ן/. םיִרָפֹוס) 4. רפֹוס

 .- {עס9)
 ס1ס14 01 16 60נמזמטתולש עט2116 4 להָקַה-רפֹוס

 .סנסצ
 .--ץע0108810ת 01 2 801106 5. תֹורָפֹומ

 ,םיִרְפֹוט לֶׁש 01 8סעגטס8 06) ׁשִירְפֹוס
 .םירפוס לש ויד 8 8'801106 12/ טנומ עשורפוט --

 8010888 (1/. ס -)

 ומס 686 01 8 1261 18 םהמ- ק/ע- !

 שיסור (2 .שיט רֶעדֶא לושש ַא ןוֿפ םוס ,ס}800684 שיסור (א

 ,סעתסמה

 עקטַאטס -- 889 --

 801106 04 8010118 ץמצ180461108, 5. ם"ַתס-רפֹוס

 . = 840 400ז-0089 2נמט08

 רֶׁשֵק טמפ 1006 (07 6 066) (10. סע -) 8 קּוס

 .תַחַּפַפ ס0168066806 !(ץיעב) םּוּק :

 טטס;מ88 4/088  (2/ ס-) 5. עקנעיקוס

 .הָּׁשֶא תַלְמִׂש
 ,עדנוב = עינקוס
 .םיִרָׁשְק אֵלָמ תסופצ 40/. עטַאװעקוס

 ,הָיְבּוּבְרִע 10601ס7! 2008600000 8. רוב"רוס

 ךֶרֶע יִלְּב רֶבָד 8סמ69מ104: דטסלסס8

 ףט1ס 07 (0/) 460 תוׂשעל-אילפמּו-רוב-רוס
 ,(א תּוריִהְמַּב

 הָלְמִׂש םטצפסט+} 1:001:-0086 (21 ן=) 8 טודרוס

 .הָנֹויְלֲע
 ,חָרֹומּו רֵרֹוס ןֵּב ע0118010שש פסמ 4. הרֹומּו-ררֹוס

 שי ז- ְךֵו -| :רֹתָמ 80 6001284109 ש 2 ןַײז רתֹוס

 .ֹויָרְבְד תֶא רֹתֶמ 60 6021:86168 1

 ; = זג01011864186 80008 (2/. תורֹוחס) 8. הרֹוחְס

 ,הָפּוצֲח .ףּוצָה זנמ'קט66ת9 ןנספסמ ( /7/.)
 'ְּךֶרָעֶה לַק רַתֹוס םס99} 11806/ (1/. סע -) = ַײרחַס

 ,(ב יאָּמַר 60684, 8טט1616/
 ם609/ 1180ס086סזמ88 (2/ ס=-) 4 עקַײרחַס

 ּדְרָעָה חַּלִג תָרֶחֹוט
 .הֵּמַר 00 80014016 :רֹהֵמ 40 41806 2 ןרֶחַס

 'םֵה 186! םט8מ! 406 טס
 .5 פָאטש = עלבַאטס ,עילבָאטס
 .הָלְבִמ .תָּפָר 81811/ 848016 (2/ ט-) עלָאדַאטס

 .רֶרֵע םסעס, 8008 (2/ פ--) = ערַאטס

 .עלָאדַאטס = על'ערַאטס
 .םִימ םַגָא .הָכָרְּב טסם6 (2ז. | =) 5  וַאטס
 .(קחשמבו ןֶרָק 8988 6 (02 {10)) 9 עקיַאטס

 .קח 8186006 (עז. { - ) 9 טוטַאטס

 .הָקיִטְסיִּטַטְס 8680180108 4. עקיטסִיטַאטס

 .הָהיִטְסיִּטַמְס לֶׁש 808018610481 80}. שיטסיטַאטס

 .יִחָרְוֶא סגט11 :הָניִדְּמַה לָׁש 09 80846 60/. עקסטַאטס

 ס0032010ע (2/ סע -) +. קינטעיווָאס עקסטַאטס

 .הָניִדְּטַה ץֵעֹוי 01 6

 ןץמהמתסזֹופ) טט011-2088060, 40)} ענשטעטַאטס

 .ענדילָאס = !םָּמְנְמ .ץֶרָא ּדֶרָדְּב גַהַנְתִמ ןעס6

 זמ8תמ01110688, קס11068688 + סטַײקענשטעטַאטס

 .ץֶרָא דֶרֶּד .תּויִסּומְנ
 .תֹויְמּוּמִנ עס11000688) 8006 תמפתתסעֿפ + קעטַאטס

 לַעַּב .םּוּמָנ לַעַּב םמהחתסזו} ץסעפס|ם !ץֶרָא ּרֶרֶּד

 יִלְרָא רֵרָּד
 969 01 10111860868, 00111- (2/. ס-) 9 עקטַאטס

 ,םִיַחָרָה בָכָר 0ס0ט6

 ,(505 טייז) / לרעגניֿפשניװ) ןיא ןשטיװָאמַאיבַא ײנ זא

 רעניילק ַא ,5480118) שיליופ ;"רערהעלזוה, ןיא ןקיד ייב (ב

 .רעלדניווש ַא ,רעלדנעה



 ןעװעקטַאטט

 ,בָטיֵה גַהַנְתִה 9ס 06896 י061) שש 4 ןעװעקטַאטס

 ,םּתַּב ךֹולָה
 ,הָועַׁש ּלֶׁש רֶנ טט82-18ק261 (עז. סע --) 8 !קעשטָאטס
 טס04-0/06} 1880 (4/6 סע -) 9 ?קעשטָאטס

 ,(א לַטַנ םּופָד
 !דֹמֲע 8ססק!, 8819! 424. יָאטכ
 .ףּוקָו .81901ת0 טקננ2? 00/ ענצנָאיַאטס

 8 8186 - טמ 00118/ רענלָאק רענענָאיַאמס ַא --

 ,ףוקז ןראוצ
 ןעייטמ = ןעיֵאטס

 דֹמֲעַל אָמָּכ 608001090-8900| (ע/? 9 -) 5. !עקיָאטס

 ,(םידליל) ֹוכֹותְּב
 ,תּונֲחַה ןַחְלֶׁש פמסק-ססטמ?ס1; (2/ ט -) 5 !עקיָאטס

 ,דּוּמַע טס86, ט1119/ (. סע -) 9. בלָאטס
 ן01802 (2/. סעריַאיל .-) 5. רַאיל ןיָאטס

 ,רֶגִנ ,םיִצֵע
 ןסומס'8 וטסעג8מספ (268 ס9-) 8 עינרַאילָאטס

 .רֶּנַנה תַבאָלְמ תיֵּב

 ,רֶגֵנ לָׁש 8'101801 60. עקסרַאילָאטס
 ;רָאילָאטס = רעילָאטס

 ןרוליטסוד = ןרולָאטס

 .ןּותָמ בֶׁשּיְמ 860806 60/. ענלַאטם
 ,הָרָמְׁשִּמַה עבר טס1106 601861169 (2/. סע -) + ןַאטס
 8161, !;(דנב לש ןֶתֹמ 004186 (2/ ןע -) =. ןָאסס

 .(ב (דנבה) לּוש 4811 (0/ 6 0000
 סס1מעמופ8נש 01 3181 (2/, סע -) =. יָאװָאנַאטס

 .רָפְכִּב הֶרָטְׁשִּמַה דיִקּפ סס6

 ,ןֹולְנֶע ס090ממ8מ (2/ | -) 6. טערגנַאטס
 818,016 !תֹולְנֲעַל ריִּד 0819-8866 (2/ ס -) +. עינַאטס

 .םיִסּוס תַוְרֶא
 ט08189 ;(השא לש) הִיְזִח 000106 (2/. סע -) 4 קינַאטס

 (דנבה) ןתֹמ (0} ס 0604'000)

 104681808 !הָנֲחַּת 808000ת (2/ ס -) 5. עיצנַאטס

 יהָריִּד
 ס0ס 1ת00/0646 עיצנַאמס ןצעמוא רַאֿפ ןטעב (40,) --

 ,שיא דעב לדתשה 104 8 טסע80ת

 ׁשפֶׁש סט0160186801מ 0? טס06 (ע/.|-) 5 סָאטס

 ,םיִצֵע לֶׁש תֹועְּבְקְמ תֹוּמַא
 ,לפַאטש = לּֿפַאטס

 .הָנֵרְדַמ 468966 (2/. ס =) 5. עינפָאטס
 .טעֿפַאטש = טעֿפַאטס

 ,הָנֲחַּת 898010ת (2/. ס -) 8 עיצַאטס
 .'קעשטָאטמ = קעצָאטס

 06 ש80 !תתסשפ (2/ סע -)  קינמזָארַאטס
 ,לֹּכַה עֶרֹי ׁשיִא סטסעץסם1ת2 6186 ןץסעפסת

 .םֶכָח
 ,שוורטט = שזָארָאטס

 ׁשרֶח

 ײב גנוטײדַאב רעטייוצ רעד ןיא (ב2 .ןצישֿפיל יב (א

 .ןצישֿפיל

 טייטס -- 896 --

 ותּולְדְַּׁשִה סמסס8טסע 6403 (ז. ס -) +  עינַארַאטס

 ,הָדיֵקְׁש 8טע1102010ת, 88810ט10+ ;תּוצִּמַאְתַה

 0109 01 8 +31886 (ן/ ס--) +, עטסָארַאטס
 81281089, 40ט01- !(היסורכ) רֶפֶּכַה ןֵקז (00 2108846)

 ְךֶלֶּפ רַׂש םסע 01 8 ךןע001206 (44 2:01006)
 .(ןילופב)

 ,אָבָמ ,ןֵקָז 010 זמּתמ (2/ סע -) +. ךורַאטס
 .הָנקְו 016 ישסנמפמ (2/. פ -) 8 עכורַאטס

 60 קעסזעט06, 89104 ס0ט6) םעס- ש. 4 ןעשטרַאטפ
 .טֵּלַּבְתִה ,טלְּב 1606 ןט9פ 6

 םיִדְגְּב 0164 0100868, 016 {טנתוסטע6 . ענוירַאטס

 .םיִנָׁשְו תִיַבדיִלְּכ םיִנָׁשְי
 ,בָלֲּחַה ןֶמּוׁש 86681106 +. |ירַאטס
 ,בּלֲחַה ןָמּוׁש לָׁש 01 8008ע1מס 00). עװַאנירַאטס
 60 !לֵּדַּתְׁשִה 90 04462ש019 זעץ ש ז. ךד ןערַאטס

 ,-לַע דֹקְׁש פענע 068611, מס 4110
 .שאר 2086, 02161 (2/. ס -) = ַאנישרַאטס
 ןֹוׁשאָר .שאר 8טץסנ1סע} 1180 66 עשיַאטס
 שודמ תיב לשנ דיִמָלַּת 8000609 (2/ | -) 6 טנעדוטס

 ,(הֿבג
 ,דיִמָלַּת פֶׁש 09 86046ת5+ 00/. עקטטנעדוטס
 הָריִמְלַּת 1610816 800062/9 (2/. ס -) 8 עקטנעדוטס

 ,(הֿבג שרדמ תיב לש)

 ,יָתֹובאָלְמ 861110181, 110148966 06). ענשטוטס
 1101684664 1618188 18/06- לוקַארַאק ענשטוטפ --
 ,יתוכאלמ יסרפ שבכ"רוע 811מ

 .יָאטס = יוטס

 וא ריצח לש) הָמְרֲע 8801 1108 (2/ סע -) 5. ניוטס

 ,(האובת
 .הָמֹוׁש 1001 (704.) !רוּמע םס89 (2/ סע -) +. ֿפיוטס
 .ץֵעָּכ הָאְרָנ טטסס4ש 60/. עטַאװעּפױטס

 ,גיומס = קיוטס

 .עקיִאטס = עקיוטס

 ,קַאטיטס = קַאסיטס

 ןעלפוטש = ןעלפיטס
 ט100/- (ץלֶק.) :הָבֹודְמ םגסעטּפע (ע? םס -) 5 עפוטס

 .תַעַּדִמ רֶעְבִנ .םֹויְדָה 64

 ,הָקיִפְד 44001, וע (2/ סע -) + קיטס
 קֶהְׂשְמ ןיִמ 8144 01 םתנגס 80 08ע08 4 עקלקוטס

 .םיִפָלִהִּב
 ,קֹֿפָּד טס 1001, ץ8 0 סט .. ןעקוטס
 .קַאמרוטש = קַאמרוטס

 "בוּבַא 80110 0ת10מ8 9306 (1/ סע -) . ןוביטס

 .הָׁשָק םיִלָצְּב
 ,םָמֹוקְתַמ יןְמֹוש 20טסע88נ (2/  ס -) פ. רעטַאניטס

 ףּוגּב תֶרֶהַּב טנעסמ-עמפג,) 21016 (ץק.פ -) 8. עריטס

 .הָדֵּלִמ
 ,ביִר (ט2ע161, 415 0016 (ע/. 8 -) 6 עקשטיטס
 תיָרְּבַה תֹוׁשִדְּמִמ תַחַא 50806 (4) (עז. ס -) 5 טַײטס

 ,(הקירימאב)



 שטַײטס

 יט מפל 0068 19 1תספת?, םסיש 18 1897 424 שטַײטס
 ?ןֵכָּתִיֲה 18 16 סס8810167- ?תאז הַמ
 חמש, 1 2806 טגָאועג ךָאד םוא סע בָאה ךוא ,שמײטט --

 | ,תאז ול יתדגה אלה ,האר 6016 תֹוזַמח 6
 ריִע ןט86 ?םומא, 8 18006/! !עמַאמ ַא ,שטײטס --

 ,(באמ רקי ונל ימ ?דמולכ) בא -- ךשפנב
 ,(םירפצנ רֶרֵע 1110, 1008 (ןז. ס -) 9. עַײטס
 יקָּפְסַה 90 06 9?807:10160, 801006 0 ת. ןעַײטס

 ,יִד היה

 אֹל ,קפםסה אֹל 90 26 128031101026 ןעַײמס טונ --
 ,םלעה 69 6182/װ008/ !?יד היה

 /  אא ןושלח ןֹונְנִמ 8טש16 (0/ 16000046) 8 !ליטס
 תיִדְי די 88040108 8210 (;/ |ן=) 8 :ליטס

 (ב (ליטש ==

 .עטַאװעלעטס = עטַאװעלוטס
 ,(ג ןֶטק גָד ןיִמ 8מ1619 (2/. פ -) 5. עקנוטס
 ,(ד רֵּבְׁשַמ 611818 8. סוטס
 ,ףֹורְנֶא תַּכַמ 11811601? (11 סע -) 5. קַאסיטס
 ,לֹודָג לֶהָק .ץֵחֵַּל ןגממ/ סעט8ג (2/. סע -) 8. קסוטס
 הֶּבר תּוצְמֲאְתִה 80:81ת/מ4: (0/ 5/001) 5. 41. םעקסיטס

 ,(םיכרצה תישעב)
 ,הָביִמְּת 8010686 (עז. פ -) 5 עירנעפיטס

 ,םעדרעממ ושו:דרעמפ = סעדריטפ ,שידרוטפ

 גהנתה 40 26 0ט8116180106 םעדרוטמ טומ ןווג --
 ,םעכה ,וגרה 40 8190 ;רותנקב

 ,ליִבְׁש ,לֹועְׁשִמ 00?-עפ+מ (ןז. ם -) פ. עקשזעטס
 ףֵלֲחַה סס סצ0ג8ת2ס} 8190 טש. 6. ןעװעכעטס

 2 ,(הרוחס)

 ,הָרִָּת .ןּוּפַכ 6611188 (עז. ם -) 5. עילעטס
 הֵשֹוע ,ןְלֶנֵט ס8ע-שנ1886 (עז. |=) 5. ךעמלעטס

 .םיִּגַפֹוא הֵׂשֹוע וטמ661-טנ1806 :;תֹולְנֲע
 ,הָרֲעַי ם0מסע-ס0זג0 (2/. סע -) קונלעטס

 יףּופְּכ 26מ9/ 1003מ0-20201466 060/ עטַאװעלעטס
 ,יָנּונְּבַּנ

 ,םֶהֹוח 8681, 8080 (2/. ןע -) לפמעטס
 ,הָכּולְּמַה םַתֹוחְּב ןֶמֶסָנ 89814260 44/ ענַאװולפמעטס
 ,םָתֹוחְּב ןִמַס 00 8לםזגק ש. 6. ןעווולפמעטס
 לֶבָהְּב בֵמְרַה ס 8עסמ86 (6 61000) ט. 6  ןעוועפמעטס

 ,(גירא)

 890ת0919װס;) 8מ0ע9 (2/ |ן-) 8 ףַארגָאנעטס
 ,הָרָצְקְמ הֶביִתְבִּב בָתֹוּכ ,ףֵרְנֹוניִמְמ םפז:0 דסע106/

 08220:/8280 4 עיֿפַארגָאנעטס

 ,הָרְצְקִמ הֶביִתְּכ ,הִַָּרְֹוניִטְס
 0 רטע196 ֹומ 8201102260 ש. 4. ןריֿפַארנָאנעטס

 | .הָרָׂשְחִמ הֶביִתְכִב בֹּכ
 8060088810, 18 8801מ820 66/- שיֿפַארגָאנעטס

 .הָרָצְקִמ הָביִתְבִּב בּותָּכ ,יִּפַרְֹוניֵטְפ

 81600 עק מג,

 ןוֿפ פ!ץא8 שיליופ (ג .51161 שטייד (ב ,511/ שטייד (א

 ,ןצישֿפיל ייב ( .511016 שמייד

 .ןרוכַארטס -- 897 +-

 ,תַעַלקִמ עוטטסמ (ןץז. ם -) ..עגנעטס
 ,רָּפַמְל ןָהְלֶׁש ןטסס1-ם0146 (עז+ פ -) 5 רעדנעטס

 | ,הָאיֵרָּקַה רּוּמִע
 ,רֶּבְרִמ םטסעקס (4ז. סע -) 5. פעטס
 ,פעטס = עפעטס

 ;םמפל198מ9 03 2 8060 (2/ םע --) 8. קונוועפעטס
 ,הָבָרֲעָה בֵׁשֹוי
 ,לטוומש = עקפעטס
 8ק1964ט1 :ףַעֹו 01088 !םָעֹוּכ םמתצצ 06)} שידרעטס

 | ,זיִנרַמ .םיִעְכַמ
 ,תּוונַרְתִה 8216 :םִעַּכ םמפס 5. 21, םעדרעטס
 הָלֵבְנ ס8עע1סמ, 0810880 (14} ס-) 5. עוורעטס

 ,רֶנֶּפ
 ,גיוממ = עטרעטס

 סופד) הָּפמֹואיִריִמְמ 8662001עעס (עז. | -) 9. פיסערעטס
 ,(קצומ
 .עקשזעטמס = עקשעטס
 ,-ארְמיִס = אֹרְחַא-ארְטִס

 ,ץֶרֶמִנ הָׁשְה פסטסעס} 801109) 11810 06/. עגָארטס
 ףסטסעופע / 21810197, 8611060088 5. טַײק -- || רּומָח
 ,הָרְמֶח ,תּוׁשָמ

 הױוקפ 8 869100 0146/ לעֿפַאב רענָארטס ַא --
 : | ,הצרמנ

 ,דֹאְמ ץֵּמַאְתַה 90 8981 0208611 4. . ךִיז ןעדַארטס

 וט840תזװפמ, 10/ס1898 (2/ סע -) +. קַאשזַארטס
 : ,םיִּבַכְּמַה אָבְצֶמ דָחֶא .רֵמֹוׁש

 טט202108מ, 808/6 (0/ (1/ סע -) +. קינשזַארטס
 ,(לוב גה) רָמֹוׁש 1426 ,/070:467'7י)

 ,רֶמְׁשִמ טט810מ, םיט816 (ע/. ס -) 3. עשזַארטס
 ,וּבְוַּב סס 8קסמס, 8008206/ ש 6. ןעשטַארטס

 60 1080 1106 סצ} 46210128 טַײצ וד ןעשטַארטפ --
 : ,הנּתמה ידי לע ןמו דבא

 .הָרוׁש 1106 ;ןָפֹוא .רֶדֵמ 01661, 1ממתסע  יָארטס
 ,הרושב דמע 40 8826 !ת 1106 יָארטס ןוא ןוומש --

 ךיז -||:הֹנְּב 60 טט110, 00280ע009 ש 6. ןעיָארטס
 60 1086 90 06 2ט110ומ8, 26 !מ 0108- 0 7
 .טְׁשִקְתֶה 00 1088 :!הָנְּבִה 1088 04 00081ע00410מ
 ,תיב הנב 90 0110 4 8086 ןוה ַא ןעיָארטס --

 לבח 90 1028846 808600468 רענעלפ ןעיָארטס -
 ,תולובחת
 60 {{א 8'000 ןמט8- םעצנָאװ וד ןעיָארטס ( /10.) -
 40 06 ם8ט82מ96/ (/50) !:ומפש השע 98
 , .האגהה

 .ןעיָאר טס .יָאר מס = ןעיורטס ,יורטס
 רֲחַּפ 1118, 01680, 1סעעסע (2/ |-) פ ךַארטס

 ,הָדָרֲח ,הָמיֵא .אָרֹומ
 !ארונ חמ 14 18 46111016 ! !ךַארטס ַא -

 ןניסנג?טצג, ;םיִקָזְנ חַחָטְבַה 1םּפטע8206 5. עקוָאכַארטס
 .הָחָמְבַה יִמְּד ןפָצתגסמפ 10/ !מפטיסמר6

 ,םיִקָוְנ ַחָמְבַה 10 גםפטעס ש 6. ןריכַארטפ

 ,הָבָרָע
7 + 



 יָאוװָאלָאה-םָארטס

 68010084 ןץ166121980ס17 6060. יאװָאלָאה-סָארטס
 ,(א ןֹווָּפִחְּב

 ,םמיק 8/11806ע, ןקע10213 (2/ ס -) 4. עקמָארטס
 .(ב ץֶקֹע

 גָד ןיִמ ?עסט9 (2/. ס -) 8. עגנָארטס

 ץ10806/ (עז ם-) פ. עשטפַארטפס

 .ןֵעֹוט ,ןיִּד ּךֵרֹוע

 8 8611-80מ0ס0149606 קיטסני- עשטפַארטמ םטָאג (40.) --
 ומצע םישמ שיא 6144 03 1611210 206 8
 ,תודמהו תדה יקח רמושל

 הֵׂשֲעַמ 90ס9מיטסעא, 9008 8. 2/ סעקפַארטס
 68:0808 01 8 1641116 ;(ןינבב םיִנָבְל רודָסכנ םִיַנָׁש

 ,גֶרָא יָמּוח
 .ןעשטַארטמ = ןעצַארטס

 .עקשטורטמפ = עקצָארטס

 (עע. סע -) פ. ׂשטָאקָארטס
 ,רּופָא-םֶּדְמַדֲא

 ,(דגבלכ ְךֹורָׂש 1806 (ק/. פ -) 5. עקָארטס
 .קענושַאר טס = קַאשַארטס

 ,םּויִא 1םס89 (4/. טעקנ -) 5. קענװושַארטס
 8081606/00, טט806289 (40. ס--) 84 עלדישַארטס

 ,תָצָלְפִמ
 69080101, 10?/11:18!, 46911016 06/. ענשַארטס

 ,אָרֹונ ,םֹויָא

 יא עס ?81680סת ש 6. ןעשַארטס

 ,(םיפלקה קחשמכ) םִיַא (64 002י08)

 דחפ9סמזמתמ, 0001-46696/ (2/ סע -) 9 שוורטס

 ,תִיַּבַה רָמֹוׁש {21901

 תֶׁשֲא טט8'86011180 40116 (2/ 9 --) + !עקשוורטס
 ,תִיַּבַה תֶרֶמֹוׁש 120101688 ; רֵמֹוׁש

 ױּפְׁש 8מתשוםפ סתֹוע (2/ 9=) +. ?עקשזורטס
 ,(העוצקמ לש בבש)

 לופ תלותחו ליִמְרַּת ם00 (2/ ס-) 5. עשטורטס
 ,(ןופא וא

 .עש טורטמ ןוֿפ טרָאװרעגעלקרַאֿפ ,עקשטורטס

 זטנעמורטסנוא = טנעמורטס

 םהוע 03 :הָמיִנ רֶתיֵמ 8922 (2/ ס -) פ. ענורטס
 ,םּוט בַנְוִמ הָרֲעַׂש 8 םסע8'80 0811

 ;תַפְּלַי .תַחַּפַפ 8סטע1} 8080 (2/ סע -) פ. פורטס
 ,(רועב) קיִרָח ,תֵקָלַצ 8081

 ,תֹוקָלַצ אֵלֶמ 181/ 04 80818 46)}. עטַאװעפורטפ
 .עקשמורטס = עקצורטס
 10048960 :ַהחּור 8ץנ119 ;ןָפֹוא ,ְךֶרֶד םגפממסע 8. !רטפ

 ,בֵקָע
 רֹפְּת 00 28840, 860 818001/ ש. 4 ןעװעגורטס

 ,תֹוׁשּולָק תֹוריִפְּת

 8ט901ת0ס7

 םוס עספ4|4 6

 זס םס}!ט8

 רשפא (ב .090/אע0208 שיסורניילק ,ס92סאװעגּמ'מ שיסור (א
 ,ןכעטש ,ס?עסאמגא שיסורגיילק ןוֿפ

 8ֿויס --- -- 098

 ?טני?- :בֶׂשֲע ֹוּב רֹצְקִל לֶנַמ 8וט8ע0-00006/ 8. עהורטס

 ,הָּבִׂשָע ּהָּב ׁשרֲחַל תֶׁשֶרֲהַמ ע1סט8
 0016 (0/ סמ 00050006) ({/. סע -) 5. ןָאשזורטס

 ,הָסֵרּומ לֶׁש ְךֹוּת
 .עקשוורטמס = עקשוורטס

 ,הֶָחיִבְׁש 86916 (2/. ס - | -) 8 קַײרטס
 יָלּוש טע01600104 0? 8 1001 (ע/0. ס -) 8 עכורטס

 ,ןָבָּת לָׁש גַנ 68860866 1007 ;גַנַה חַרֶמ .גַגַה
 .ַּהֹבָג 4811 60/. עקמורטס
 ,עבורטס = עכערטס

 ןעוועבערטסּפָא = ןעוועכערטס

 םטט1003, 8701900-ע81 (2/ ס-) 5 עקלערטס
 .(הליסמל הליטממ) תֹובָּכְרֶמ תַרָבֲעַהְל ריִׁשְכַמ

 ,עינעמערטפ = ןעימערטס
 ,הָּבְבְר 8לנעיטמ (2/ 5 -) += עינעמערטס

 :חַרָק ליִתְפ 101016 (2/ ךע-) 8 לפמערטס
 ,לרעבמָאב ,עלעבמָאב =

 ,םע = יס

 ,רֶעָׂשַל הֶכָבְׂש םוש-םס6 (14. פ -) 5, עקטַאיס
 .עקריס = עקרַאיס
 806010026 :םָרֹוו ,-08086 (//. תֹוּביִס) . הּביִס

 ,הָרְקִמ , = 84ט60916 ;!ןֹוטָא ;הָרְקִמ . -

 ,(היטורב) הּיְרְּבס 5106118 4ק. רֹוֿבְיס

 סעגנ0108) יטםס 2288 0662 (2/ סע -) +. קינרוביוס
 ,הָּיִרּבטל חַּלְׁשֶׁש ַעַׁשֹוּפ 641166 10 24

 .הְָּרְּבמ לָׁש 8106118ג 46}. עקסרוביס
 ,רֶדָנ ,.-16006 (2/7. םיִניֵס) . גיס

 מס1114084610ת, ץסת8ת06 (2/. םיִפֹוניִס) 5 ףוניִס

 ,תֹוא 81881 (27. | -) 5. לַאנניס
 .עיצַאנגוסַא == עיצַאנגיס

 .ןֶּמִמ וגם (2/ ס -) 8. עננוס
 ,תַעַּבַמ 818460-עװמש (קז | -) 8. סעננגוס

 8 62116 טמוסמ 18 םסס 8016 (2/ סע -) 8 ןוריס
 ,תֶבָּלִל לֹובָי ֹוניֵאָׁש דֶלֵי 80 ט81/

 0140 04 ורְרָּפ 0166 {2/. םירודיס) 4. רודיס

 רֶּמִמ תֹולִמְּתַה רֶדְמ ץעםעצסע85) ע18ץ61-0004

 ,תֹולָפְּתַה
 .עלעדעיס = עלעדיס

 ס1ע0010146נת48 266010 (28 8-) 8 עקלעדיס
 .ֹוּב םֹרטְל טַחַמ

 :םּוׁשָּפ ןֶנָד ןַײ 6688 0012-01244} . עכיאוווס

 .ַעּורְג ףֶרָׂש ןִיַי 080 110ט0ע

 ,רּוּפָא םּוס םעפצ 0186 (2/. סע --) פ. קַאװיס

 : .ןויִס = ןוויִס
 ם1870088 4 סטַײק -|| :בָׂש ;רּופָא םעפ}ק 66)}. עוויס

 ,הָביִׂש } רּופָא עֶבֶצ

 ;רֶמָנ ,- 640, 0020108104 (2/ 9 --) 8. םֹויְס
 60100181104 20 480 002010810מ 01 6

 .-יטסע8 סע 80009צ



 ןויִס

 926 160058 תמסמלמ םוטתמ (210/-עו006) =. ןֹויִס

 .ןֶוֵפ ׁשֶדֹהַה
 ,רוב-רוס == רויב-רויס

 ליִעְמ פטעס0ט+/ 0ש6ע0089 (21 סע -) 4. קוטרויס
 .(רבג לשנ ןֹויְלָע

 .הָעְּתְּפַה םטנק1186 (עז. | -) 5. זורפרויס

 ,הָּפְנִמ ןְנְּדִמ םָחָל 2680 04 8010060 זעס 8. עצינטיס

 .הָּפְנְמ ןֶגְּדִמ 01 8110060 עס 06/ ענטוס

 יִלָס לַע ללָנ 00 ט01ם0 סמ 2 1661 ש 4 ןעטיס
 ,(םיטוח)

 1188/מ9- :תֶׁשָר ם66 ;הָּפָנ 8וסטס (עז. ס -) 5 עקטיוס
 : ,תָרֹמכְּמ 6

 4046 ס?םסע 8106 180 00זמ-  אֹרֲָחֲא-אֹרְטיִפ
 .ןְמֶׂשַה הֵנֲחַמ ץפמצ 01 5850

 תיִתָּכ ׁשֵק סםסקמס0 פג 0884 פ עקשטוס
 ,(אוססמל)

 .ןיֵּב לטמ69/0ע 009/. יס |

 ,6י.ןיבו ...ןיב ױסם0080ע..0 0ע422 .ג,לס .ג,טמ =

 .,,םג ...םג 209מ... 826... :,..םאו .,,םא
 וטמספםסע 8006 06 2864 טכעלש ַײס טוג ײמ --
 ,טר םאו בֹומ םא
 ,איח םג אוה םג 0068 86 220 806 ז ַײפ .רע ַײפ --
 86 םתצ 1206, 89 211 6000/8 ַײס וװ ַײט ,ווװ ַײס --

 ,םינפ לכ לע .ןפוא לכב

 ,םָא יִּתְלִּב טמ1688 60/. ןדַײס

 | .עקליַאס = עקלַײס
 6109/ 2018 ץץ8ע1/800686 (2/ ןע --) + םִיוס

 ,ןיִלִֹפְב דֶניִדְּמַה דַעַו
 618- ;-- 68080816116ת9 (ע/? םיִכּוטְכיִס) +. ךיִסְכיִס

 .ביר . - תט90, ןט8121

 -- 86101611686, ץ8ץנמסמ?פ {2/. םיקּוליִס) 3. קוליס

 600.||:םיִׁשָה םיִרָבְּד .הָפיִֵוְו טסמט26 (/60.) ֹוםּולְׁשַּת

 .רֶמְנָנ ןֹוּבְׁשֶהַה 8600160 (0}/ 60 40001/0/)

 .ַעֹרַּפ םֵלַׁש קֶלָפ 0 860016, קפֶצ 011 0. 4. ןקוליִס

 ,םיִבָּל ןיִמ טויש ט1088 (/292) (ןע. ם =) . עַאילוס
 ,עצונלָאס = עקרַאיליס
 ןעליטֿפױא ןעלוסנַײרַא = ןעליס
 םַחַמ .םֹּבְרִל םֵחֵמ טסומ (ע? ןע -) . לדָאנ-עלוס

 ,זֹרֲחַל

 ,ׁשְקֹומ .חַּפ םם8זס (2/ ס -) 9 עצליס
 .לֶמִט םעצמטס} (2/ {-) 5 לָאבמיס
 .יָלְמִמ לָמֵס לֶׁש פץמנס0116 60/- שִילָאבמיס
 .םּוּבַּנַק עַרָז םסזמק-5666 4. עימיס
 .םוּבַּנַה ןֵמָׁש וגסמגט-8066 011 4. ליוא-עימוס
 םצתק- :תֹוא .-םפושת, ומהע (2/. םיִנְמיִס) . ןֹמיִס

 .-- סנמסת} קעס886 ;} - 1סזמ, 1861086104

 .--1261080104 01 קסצסנלצ 8. תֹולָד-ןֹמיִמ
 .- 006 סזמסת 3 בֹוש-ְןֹמיִס

 סַס ןטסט|פַז טפ}ח 226 60800מ88ט8 8. 2/. םיִנְמיִס

 לקונרוס -- 889 --

)107/4071 1000084 06 86061600 470 516:40/::6204 ,ׁ,ׂ8 
. =|700* /000( 

 8108 01? םטמסעֿפש (0/ 006000- 4. ץז. תֹורעַנ"ינְמיִס
(1618 += . 

 .-- 0169 8!פ:ם 8. קהָבּומ-ןמיִס

 רַעְצְּב ָּתַּתְׁשִה 0 8צזממ2001586 2 0. ןריזוטַאפמוס
 ,הָחְמִׂש ּוא

 !הָחְמִׂש ֹוא רַעַצְּב תּוּפְַּּתְׁשִה םצמנחבלמצ +. עיטַאפמוס

 ,הָּבִח .הָכֲהַא
 ,ביִבָח ,בּוהָא םץמגמפפמ6116 66}. שיטַאפמיס
 ,תָסָנְּכַה תיֵּב םץמתפספיטס (2/. ס =) פ. עגָאגַאנוס

 ,םיִנֲהֹּכַה יִׁשאָר דֹומ 8צמס4 (עז. | =) 5. רָאניס

 .--140089 81081 2ק/. יניֵס

 הָרּוּבַה טע0186, 11014 ם8קס? (ע/ סע -) +. קַאיניס
 ,(תלכת הארממ)

 81מ8קופמג , 1מט8186-ק128- (ע/. ס -) +. עטזופענוס
 ,לֵּדְרַח תֶׁשֹּבְחַּת 961

 ,הָסיִבְכִל תֶלַכְּת עֶבֶצ זמטנמט-ט1ג6 5. עקנופ
 ,רָדֵס ,הָּמִׁש טעּפלסזמ (2/. ןע --) 4 םעטטיס

 ,הָּמָׁשְּב ךֹרֶע 60 878061480186 0. 6. ןרוווטַאמעטסוס
 ,רָּדַס

 ,רָדְסִמ הָּטִׁשְּב ְךּורֲע םצ89ס10801081 66/. שיטַאמעטסוס
 ,םעטטמומ = עמעטסוס
 .עכעדעט = עכרעיס
 תַניִלְל דַּב םסת-ע0081, עסנעסמ (2/ סט -) 4 עלעדעיס

 ,תֹופֹוע

 ,עקשמומ = עקשטעיס

 .ּוחָא תגספססיס (ז. | =) 5. ץנעשזָאנעיס
 ,ריִצָח ָּׁש ןְרְוִמ .1גק-נמפ?סע088 (2/. סע --) 6. קונעיס
 לֶׁש 01 608186 םצפ} 01018 606/ ןעקשטַארעיס

 יד ,םַּנ רּוּפָא גְרָא
 7 - .עגומרעמ = עגנעימרעיס
 1880 פענע 0? :ףֹוס ,-600, 6000108104  אֹפיֵפ

 .-8 ץפעפעעפקת 01 640 2118גמ8מ

 ,הָּתְׁשִנ םעמגסמ (2/. סע - ,ןע -) . ןָאֿפיס
 טעוט0-481:01, 02460101006/ (2/. סע -) 5 קאפיס

 .םִמֹוח .םינֹומְלַׁש ףֵדֹיר
 ,--3816} 89סנש, תפצעפ?וסמ (2/. םירּוּפיִס) 4, רֹוּפיִס

 הֶׂשֲעַמ
 ,תֹוחּודּב ,םיִרּוּפִמ 8108, 8901108 5. 7 תיׂשעַמ-ירוּפיס

 | ,תּונְז תַלֲחַמ פצקמ1118 8- סיליֿפיס
 סעטזמ- 8 סַײק --||!רֵרֹוּפְתִמ סעטנג011מ8 60/ עקפיס

 ,תּורָרֹוּפְתַה סט

 ,ןציצ ,ץוצ = ןציס ,ץיס

 .בָלֶחֶה בּויְסִנ ,םוק ױזםסֶע 5. עקטָאװָארוס
 ,םיִסָע םעצעטמ (2/ ס -) 4 ֿפָאריס

 סִירְכה   4)סִירכוֹת  }{( )14205 126 00( 80068108

 ,עלעבעווט = לקינרוס
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 ערוס

 .(ערַאש ==) רּופָא םפש 00). עריס
 ,תיִרְפָנ םט1ממט+ . עקריפ
 ,תוּכּום ,הּכּום = תֹוּכְס ,הֹּכְס

 סי/680 פגנמסטמפ !םּוכְס , -פנמסטמ+ (27. | -) 6 ךפ
 .םיִּבַר ,הֵּבְרַה עגטסמ, גמּבמִצ 406.|| :לֹודָנ םּוכְ
 ,הברה ףטכ זמגסמ תמסמסש טלעג ךט ַא --
 ,םיבר םישנא תנפמש ץס18028 ןשנעמ ךס ַא --

 | .-10181 ללֹוּכה-ךפ

 . = םגזמ 1018/, 2881008816 ףנגסטתל 8. לכה ךַס

 | ,םֶבָמ 184 ; = םטזמ 4. םֹוכְס
 . = 4116 . ןיִּכִמ

 ס1800808 04 1064 11{ 0866 10/ 0076/- 8. ְךֵכְס
 ומי 946 0009מ8 10806 1014 480 168860 1
1:8068 -= . 

 אָהיֵנְרּוּת 266 11/-סעס6 (!. רעמווב --) 5, םיובו-ְדַכְס
 .הָּמְדֲאָה

 .= 68מ9861, ץסע1} (2/. תֹונַּכַס) 4 הֹנָּכַ

 {01- !ָּכֶטְמ 68מע6ע0ט38, ץסץ110ט8 00/ גֹודתֹונָּכַס

 | ,אָרֹונ 6

 .- עס111 04 1116 , תֹוׂשָפְנ-תֹנַּכַס
 .ךֹומָכיפ = ְךוסָכֶס

 ;יוַלַפ 518ש10, 51800216 64/ שִיװַאלס ,שינַאיװַאלס

 .תיִנלְּסַה ןֹוׁשָּלַה 518ש016 18מ89:6 8 ||

 .(א הָבְכִׁש 1801, 8סעםסטזמ (2/. סע -) 8 !יָאלס

 יוב דַּפ ,דֵּכ {8ני (עז. סע --) 8. ?יָאלס
 ,?יָא ל ם ןוֿפ טרָאװרעגעלקרַאֿפ ,קעיָאלס ,סושטיָאלס

 םֹוסֲחַמ 41610-8846} ט8נעגס1 (2/ סע -) 4 ןָאבמָאלט

 ,םיִכָרְּדַה
 ,(ןשועמו חולמ) ריִזֲח רַׂשְּב 0860 8. ענונָאלס
 ,םיִאּוׂשְנ זמםז11886 :ןיִסּוריא 060ע00881 + בולס

 ,הָדֹובֲע 8סעט106 (2. ס =) 8. עבשוולס
 ,דֹבֲע 900 80ע06 0. 4 ןעשזולס

 ס008810 :הָרְקִמ 0סס:6806 (ק/. םע - ).ַײשטולס
 ,תֹונְמַּדַה

 ,רֹוּמַע ץס86 (עז. סע --) 8. םולס
 .ןקוליִפ ,קוליּפ = ןקולס ,קולס
 61806} 1180, 1001קע1ת9 (27 סע - /-) דַאילס

 ,בָקָע ,םָׁשֹר

 אצמ 10 20 סמ 686 8006 דַאילמ ןֿפױא ןעמוק --
 ,שיא תובקע

 ,טיִטְו םָׁשָנ ט!טפמע טטס8!גסע (ע/. ס --) 8. עטָאילס
 .עטָאילס = עטָאכוילס ,עטָאקַאילס
 ,ענולס = ענוילס
 ;הָליִחְמ ,-.40181000688 (4/. תֹוחיִלְס) . החיִלְס

 טססצ 04 מסמ1000118! ; - ץ0ת19000181 ןקע8ץ6/

 .י= סע סע
 .= +0181060688 8. 1. הֹליִחְמּו-החיִלְס
 ,לּולְּבַׁש ,טְמה 88811 (20 םע -) 8 קאמולס

 .5:01 שיליופ (ב .020/ שיסור (א

 ץכעקרָאמט -- 840 --

 .הָּמַה ריִר 8811, 8710016 5. ענילס
 תוצ 100098 18 108961120 ענולס וד םוא טנוד םע --
 ,(רבדל קשחמ) ויפמ דרוי וריר

 .ריִר דָרֹוד 60 88110806 ש. 4 ןענולס

 ,דַאילפ = דעילס
 681 פי 118018- (07. סעיל -) .לןעטַאװָאדעילס
 ,רֹוּדְסַק ,ןיִז תיֵּב רֵקֹוח 6

 1מףטֹוצ, 64821122110ת, (2/ ס-) 8 עווטסדעילס
 .הֶׁשיִרְדּו הָריֵקֲח 1ט68610:41100

 ;רֹקָח 40 1מסטנעס, 18068018806 0. 6. ןעוועדעילס

 ,=תֹובְקִע ׂשֵּמַה 0 6

 .רוָע 1146 611סױש (606.) (עז. סע -) 3. קַאפעילט
 יָנָלְׁשַר 810ט6מ|7 עסעפסמ (21 ס =)  רעדָאמס
 ,םֶרָא , -- טס18 04 (21 םיִמַס) 9

 ,םִיַתָפְּׂשַה לַע ףָצָה םסטזמ סמ 6006 ן1מ8 8. עהדַאמס
 : ,רטָאמט = טָאמס

 זמט89סע, ע6ט1ס60 (0/ 008 (2/. סע -) . רטָאמס

 .הָרָּקַּב ,דֶהֶּפִמ | סניוח;/)
 דֵּקַּפ ,רֵּקַּב 90 זמט6?8ע, ע6ט1ס66 ט. 6. ןעװערטָאמס

 ,(אבצ)
 ט1810 01 8 ט110ס8עססנמ 10 + 2/. סענירטָאמס

 .הֶּלַּכַה יִנְּפ תַּיִאָר 9116 סע,6
 ,הָציִצְמ 8ט61:100: ;םִיַתָפְׂש ליִלָצ 8נמ801 5. עקׂשטָאמס

 זס 8ט6/ !ויָתָפְׂשִּב לֹלֶצ 00 821801 0. . ןעקשטָאמס
 ,ץצָמ

 2 1206 טטמסעס ץוזסמ 18 (עז. ס -) +. ענרַאילַאמס
 .תָפָו לּוׁשְּב תיֵּב םוג;60

 81מ011 0? 801069מת8 812866 +. //. םענילַאמס

 יךּורָח רֶבָּד ַחיֵר
 40 ש. ם.ןָּדְרָהְתִה 90 26 810866 ש 4 ןעילַאמס

 00 06 ש.ז". ךיז --|| :(ריזחט תורעש) בָהְבַה ,ְּךֹרָח 8טט1
 .ּךֵרֶחֶתֶה 60

 .תַפְז ,רָפֹּכ ע190,) 18; 8. עלָאמס

 ש.+-. ןיז -||:םעֶט 90 טנמתס:/ 8806 0. 6 ןעוועקַאמס

 םִיַתָפְׂשִּב ללֶע 90 םתמתסא 0תס'8 ןֹומפ ומ 80

 ,גָנַעְחִה סס 16118מ, 661186 ; הָליִכֲאַּב

 0 או8פ ?ץֹצִמ 90 8066 ש. 6. ןעצקָאמס ,ןעקָאמס
 ,לּוצְלִצִּב קֹׂשָנ טט10ג 8 824

 בֶנָע ט1808 סט1/809 (ע2/ 9 -)  ענױדָארָאמס

 ,לעּוּטַה
 ישימ טט2עסת 8ע0880/ (עז. סע -) =. לָאװַָארַאמס

 ּךלְכָלְמ םֶדָא 61ע9ע 1611סיש :תֹולָנֲע

 .רֹחָנ 10 8ת019 2 4. ןערָאמס

 ריִר 8406) 8תוטס} (17. סע -) 8 קרָאמס ,קרַאמפ

 יףַאָה ַחיִּכ ,ףֵאָה
 .ְךֶלְכָלֶמ םֶמֹח לַעַּב םמסֹלֹלש 66/. עטַאקרַאמס

 םָמֹח לַעַּב 8תס00 161106 (/. סע --) 8 שטַאקרַאמס
 ְּךֶרָע ֹול ןיֵאָׁש םֶרָא דשסע:011688 16110יש :ְךֶלֶכָלְמ

 .יַאָה ַחיִּכ םתס60 8ם1טס} 8 ןץ'כעקרָאמס



 ןעקרַאמט

 ימֹחמ .ַתּוּכ 90 8מוטס| ש. 6 ןעקרָאמס ,ןעקרַאמס
 ,ףֵאָה ריִר איִצֹוה

 טומל לעס (06060062) ליזטסי פ0ק- וקז- ןויְסַּבְמַמ
0 000 10660:0008 02 800068 1/0000 10 0860 

 6891088 16110ױ0 (7409) }1691 סי 450000/)
 .טקוש ֹוניִאָׁש םָדָא

 ,תיִמָמ םָרָא , -- 468613 ץסו80מ . תֹומֲה"םַס
 םֶרָא לָׁש ,יְִרַא טסופסמסט8, 468017 06/. גֹודתוָמַה-םַפ

 .תיִמַמ
 ,גומעמוא = ענטומס
 הֶציֵּב 8016-00166 088 (2= ס-) 3 עקטַאיטפ

 ,ּהָּבְרֶצ ֶּכ הָלֶׁשְּבִמ הֶניֵאָׁש
 .עקטַאימס = ןוא-עקטַאימס

 טס}1817 460. || !בַל ץיִּמַא 0016 46/ עלַאימס
 ,בָל ץֶמֹואָּב

 ,קומ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,קישטימס

 ס10188900ת 04 8 1800 (2/ חֹוכיִמְפ) פ. הֹכיִמְס
61010108 1800101081 -, 

 | .הביִמְמ == תֹוכיִמְס
 60080601108 07 026 ק01110מ 07 8. הׂשרַּפַה-תוכיִמְפ
 ס000601108, (/0.) } - 186 1800 0194 67
 ,םָחָי 16181104

 ןעווטילומםנָא = ןעוועילימס

 ,ב5 ץֶמֹא 00160088} 6001806 8. טסָאלעימס
 ,קומס ןוֿפ טרָאװרעגעלקרַאֿפ ,סיצימס

 וב ןגנל) תֶׁשָק 66601686101, טסיט (2/ סע -) 8. קימס

 .(א תֶוְמ 4684מ (81,) ;(רונכה לע
 {ס 1226 8 0180 קויממ םוצ ןצעמוא ןעמטנ (40.) ד-
 ,ןובשחו ןיד שיאמ שקב 40 4

 רֹוּנַּכַה לַע ןגנ 60 86616 ט = ןעקימפ
 166001 ס (296 |=) א ךמס

 ,ט תֹואָה
 = עס180 םוגקקסע; םזסטמ4 = ְךֹפָפ .ךַמס
 ,-ינָמיִס ,ןמיִס = ?יִנָמִס ,ןמס

 ,תָנָמַׁש .הֶּדֶבַו סעספזמ 9. עקנַאטעמס
 40ט08011// 60ת0-8080 (2/ סע -) 5. קינטעמס

 ,הָּפְׁשַא תַמַרֲע

 ןֹוּבְׁשִה 086110806 (0/ /0268) (1. ס- -) 9 עטעמס
 ,('דכו םיסמ לש) הָכְרֲעַה .ְךּורָע

 ,הָצּומֲח הֶּדֶבִו טסטע 0181 5. ענעטעמס
 ,לַעְרַה .םֶּמַס 90 ץסופסמ ש. 6. ןעמס

 יַעָנְכַה {ס 8ג0606 ש 4 ןערעמס
 ,ׁשאַּב ,ןֹוחָרֶס 89680מ 5. רָארמס

 809 09 1מו1|- !דֶלֶׁש 8610908 (2/ |-) 5 טסַאנט
 ,םִיַחַרָה יִנְבַא תַנֹוכְמי 8

 ,ריִמֲע ,הָּמָּלֲא 81023 (2/. םע --) 4. פָאנס

 ,םערַאטמ = רעפַאנס

 םֵׁש םגממס 01 06

 ,"לעננוי עשידיסח סָאד, ןיא ןיקצעניל ייב (א

 טָאנעט -- 844 ---

 זתהמ 20160/08 106 0216 (2? סע-) פ. קדנפ
 6216 יטמס 18 90 (/?) ;-80 011/001001810ת

 תַתָל ויָלָע לְטּוּמִׁש בֶנֹנ םוטס ץפעפ 01 םו8 41

 ֹותְבַננִמ קֶלָח
 .-01806 01 8 קדְנַפ 8. תֹואְקִדְנַס
 3206 (2407650 600050 1נינטש- 8. קז ןירֹרָהְנִ
0 /1601/6 8600700 1116 0 10006 1716 64 0104 

 . = {ס0/ 71 10600060י8)
 .םֹטְרַח פתסוגפ (21. סע -) 8. קונס
 .- 860008090} 40616006ע/ . רֹוגיִנַפ
 ,טע = עס

 תיִנָרְנַּת הָׁשִא זמ8116ש-וטסנמּפמ (2/. פ -) 8. עכעדעס
 תֶרֶכֹומ הֶׁשֹא טטס{םּפת 861148 110108 !קּוׁשַּב
 ,(א תֹורָּפ

 סװ88} זנ081 נפ: 4 (ןא. תֹורּועְס)  הדּועְס

 הָּתְׁשִמ ,--
 .= 686 188? זמסת) 0610ע6 8 1489 + חֹקְפִפַמ-הדּועְס
 8 300481 שמוסת ופ םס9 +. תֹקַפְסַמ-דניֵאָש-הדּועְס

 | . - בלעט0006(0

 זחס8| םֹוטסת ט} ם6ס18800/8 10 ,, האָרְבַה-תֹדּועְס
 2 זם001004 טמסמ 818 עס?טעת ?{סנזמ- 6
11 = , 

 ?. הוְצְמ-תדּועְס

 - תטנוזמ 0880069 +. םירֹופ-תדּועְס

 0816 01 18168680 00ט8מ8 (2/ ס -) 8 ןעיטעס

 ,ׁשּולָק קָצְּבִמ הֶנִע
 ,עקשטימ = עקשטעס

 ,רַאבופ = רעכעס
 .עקרַאכוס = לרעכעס
 םילודג םירושימ) תֹווְלְמ 801088 (0600.) 5. 21 סַאװלעס

 | ,(םינומדק םירעיב םיסוכמה הקירימא םורדב

 ,עווַאילוס = עװַאילעס

 .ערמילַאס = ערטילעס
 ,םַּפְרַּכ 6616 8. עירעלעס
 ,הָחָּפְׁשִמ לֶׁש 01 {הזמווק 00/. עניומעס

 ;םיָרֹומ דּומְלִּת תיֵּב 8סעמותפזצ (27 | -) 8. רַאנומעס
 ,םיִנָּבַר ׁשֵרְדִמ תיֵּב

 זחס8} 860 8 ץ611921008 1680ו0167

 עַרָז 8טמ40סססע - 4 (ו- ס --)  עקשטעמעס
 .הָרָהְּזַה

 הָרֹוחְסִל ןֶחֶלְׁש 8081/ 8042464 (2/ {-) + רעמעס
 .קושכו

 הֶׁשֶא זמםע46?-טסזמפת (2/ ס-) פ. עצינרעמעס
 ,קּוׁשְּב תַרֲחֹוס

 רֶחֹס תגהזאספ-זמפמ (4/ סע -) . קינרעמעס

 | .קּוׁשּב
 תֹוצֲעֹומ תיֵּב ,םֵנִס 800806 (2/ |{ן=) 5. טַאנעט

 ,הֶכּולְמ

 ,ןצישֿפיל ייב גנוטײדַאב רעטייווצ רעד ןיא (א



 עקסטַאנעט

 .םֵניֵּפַה לָׁש 01 801800, 8008001181 66} עקסטַאנעס

 ץעֹוי ,רֹוּטַנִפ 8סתפססז (ןז. ןרָאט -) 8 רעט|אנעס

 ,הָכּולְמ
 םָנקֶא םגפתפ ץ146-ץסעסמ (2/ סע -) { קאדנעס

 .(גד ןימנ םֵאְּזַה
 האממ דחא) תיִּנַקיִריִמַא ַעְּבְמַמ 0680 (2/ ן-) 5. סנעס

 ,(רלודכ

 ,קונעימ = קונעפ

 ,םַעַט ,לֶכָׂש םסתפס 9 !סנעס
 ,תיִצְמַּת 0880ת06 5. ?םנעס

 ,רעמעלבדםענעס = סענעס
 8סתמ8 100000/006(  160069) 8. 11. רעטעלב-סענעס

 .(לושלשל) הָנְסִט יִלֲע
 ?םנעפ = ץנעס

 ,קופ = קנעס
 ,הָביִׁשְּיַה תֶע ,הָביִׁשְי 868810ת (/. ס -) 9. עיסעס

 ,(םירצונל יעיש תה

 ;ְךֶרֶּדַה תַחַּתְמַא 0:8ש61מ8-080 (ץז. |-) 9 טעפעס
 ,(א הָלָּב תַחַּתְמַא 0140 118ש6111מ0-08

 800086 (64/ 6 006) (4/ |ן-) פ. טגנַאדנוקעט

 .םִיַנְׁש תֶָמָחְלִמְּב דַע
 ;(קַדב םיששמ דחאנ עַגָר 860026 (ק/. ס -) 8 עדנוקעס

 ,(הלעמב םיששמ דחא) הָיִנְׁש 860060/ (0604ו*.)
 טַחַמ 8600008-8826 (2/ ס -) 8. רעזַײװ-עדנוקעס

 .(ןיעש לש םיִעְגֹרָה

 .עקווָאכַארטס = עיצַארוקעט
 .ןרוכַארטפ = ןרורוקעס

 ,הֶּתַּכ 8600 (קז ם -) 9. עטקעס
 ,הנֵלְּמִמ ,הָקָּלְחַמ 860110ת (ץז. ם --) 9. עיצקעט
 .רֶתֵמ רַבְּד ,דֹוס 860166 (2/. | -) + סערקעט
 ,ריִּכְזִמ 8ס0ע018יש (14. | -) 8. רַאטערקעט
 860ע601ש 000 || ורְּתְסִנ 860ע69 060). ענטערקעס

 .רָּתְמְַּב
 .עקטָאוװָארוס == עקטָאװָארעס

 .(גנּודמ גראנ הָיִנְוֲעַׁש 011-010908 9. עטארעס

 הָיָה 0098606 000106 (4/. סע --) 8. קַאדרעס
 ,(השא לשנ

 ,טודרופ = טודרעס
 ,עקנודרַאפ = עילעדרעס
 .עקטַאוװָאריפ = עקטעוורעס

 !יִבּוהֲא זמֶש 86819!/ זמש 468! 44. עצדרעס
 ,(! יִתָבּוהֲאנ

 .ןֶתְלָׁשַה יֵלְּכ 8סעט106 (ץז. | -) 5. וווורעס

 ׁשֵּנַה ,אֵבָה 0 866 (4 7060) שש. 6. א ןרָיוורעט

 ְךֹרֶע 40 187 00 860 1986 18016 ;(החווא)

 ןָחְלּׁשַה
 ,הָּפִמ 98016-0101מ (2/ |--) 8 טעװרעס

 .ןצישֿפיל ייב גנושיידַאב רעטייויצ רעד ןיא (א

 -ירוּפס

 ס-) 5. עקטעוורעס
 ,הַּפ תַחַּפְטִמ

 ,הָּפַמ לָׁש 01 48016-0101מ 66). ענַאשטעװרעס
 ,קומ רוימ = קוטרעפ
 8סע1סט8- 5. טַײק .--|| :יִניִצְר םסע1סג8 46)}. ענוָאירעס

 ,תּוניִצְר 8
 ,לרַאפ = ַײרעט
 ,תָרּוׁש 8061168 (2/. ס -) 5. עירעס
 ,עגימרעפ = עקנַאימרעס

 4000128,) 008186 0109 (2/ ס--) פ. ענימרעס
 .םַג גיִרָא לָׁש ליִעְמ 0089 03 600188 !םַג גיִרָא

 ,ענרַאפ = ענרעס
 ,פָאריפ = פערעס
 .ׁשֵמְרָח ,לָנמ 81016 (ןץז. סע --) 9. פרעס
 ,עצדרעמ = עצרעס
 דט8061- !דֶרֹומ 8106, 46611ט199 (ע7. | -) 8. דאפס

 ,םִיַמ דַרֹומ 1

 ,קעדָאפס = קידָאפס
 - הָנֹּתְהַּת הָלְמִׂש ,00010080 (ןז ס -) 5 עצונרָאפס

 ,(השא לש)

 עַבֹּב םֹושמ +ט;-ספק (ן/. סע -) פ !קערָאפס

 .ּהֹבָּנ ריִעָׂש

 {0 דטס8+ 46 2ע660068 קעדָאּפט ןוא ןווג (46.) --

 ,(השא לע רמאנ) שיאב לשמ
 הױעק) ְךֶוֶּב 88000/ (2/ סעקד -)  !קעד||ָאּפס

 ,(הנטק

 ?קע דָאפ ם = עקדָאפס

 ,תַּעְתִה 0ס 2276 986 ם8קפפתמ8 שש 2 ןרימזַאפס

 ,לָחֶלַחְתִה
 .הָלָחְלַח ,תיִוֲע טעּבֿפמ (2/. ס -) 5. עמזַאפס
 ,לָׁשָּבִה סס 8סטזגמ16 -?  ְךִיז ןעקיטָאפס
 .םֹאְתַּפ ץֵצֹורְתִה 90 688 04+ 6. ?-. ְךִיֹז ןעשָאלָאּפס
 טס6-גססנמ, 206-ס081מ2ס/ (2? ס -) 8. עינלַאפס

 ,תֹוּטּמַה רַדֲח
 .רֵכְּזַח טס 160011669 שש ?. ךיז ןעטנעינמָאפס
 תיִנֹופְמ הָּנֲע 8קסמ0-0846 (,0) 5. קיוקשודנָאפס

 ,(גופטכ הכרו הקותמ הגוע)
 008180 עץס- קווקשזדנָאפפ רעירַאװלַאק - (106,) --
 .םג ןגד םח5 044

 .הָלּוּבְחַּת ,יִעָצְמֶא זמסּפמפ ( עז. סע -- !{ -) 5. בָאסָאפס
 :יִׁשיִרֲח יטֵקְֶׁש 0169, ס81זמ, 8411 060/ עניִאקָאּפס

 .ענדופָאס =
 ףט1604088, 0811020885, 8011- + טַײקעניאקָאפס

 ,םַײקענדולָאט = :טֵקָׁש 8
 .םִיַפִקְׁשִמ 8/60480168 5. ןלוקַאפס

 .ביִר יֵחְּכַוְתִה 90 618ץוג96} ףט81161 ש. 4. ןערָאפס
 .-1טמסע81 סעפ+ס/ (2/  םיִנְדַּפַפ) +. ןֹדָּפִס
 ,ליִלָמ םקסס} (2/0 ס -) 8. עקלופס

 ,רוּפימ = רוּפס
 ,"ירּוּפיִפ == "ירוּפס

 הָּנַטָה הֶּפִמ םפקתומ (2/.



 רעטלַאיפֿס

 ,(תכתמ ןימ) ץֶבֶא 806106:, 2180 8 רעטלַאיפס

 חַלָּפ 1סױטס/ 1011180006 (2/ סע -) 8 קַאינריפס
 ,תיִּתְחַּת

 רַדֲח ץפמלעש, 18946/ (20 ס-) = עינרַאשזיפס

 ,הָוְִמ ,ןֹוזָמ
 ,בֵּנ 08010 8/1תס (ע/ ס--) 8. ענופט

 8014 (ס/ ם ס/66ש) ובֵַּנ 0808 (ע0 ס -) 5 עקנופס

 ,(אסכ :ש דָעְטִמ ,בַּנ

 .ץּוחנ ץ;688124) טנפסםפ 60}. ענשעיפס

 קּוׁשָה 8םעסאס 01 8 66806| (ע0/ ס-) + עציפס
 ,(הלגעה ןפואב)

 ;רֶמֹעָה תַרֵיְפִמ ס0ט2/1מ08 01 986 1061 5. !הֹריִפְס

 ,מַײצ -הריִּפְמ =
 "8ממסעס 026 01 186 (2/. תֹוריִפְס) 8. ?הריִפְס

 164 0108289108 1/0ז4 (206 (44 106 6006/0)

 ,(הלבקב) םיִהֹּלֲאֵמ תֹולְצֲאָנַה תֹוליִצֲא רֶׂשֲעַמ תַחַא

 16 ץ61106 ןס1 986 ס0020/תמ9 01 5. טַײצ-הריִפְפ
06 200 126 26/0660 600:009 49) 0246 086 

 ,הָריִפְּפַה יִמִי |0} .20980ט6ז* 0400 .1760006008/)

 ,לֶהֹּב 8100תס} . סעטורופס ,טריפס
 ;(תכתמ לש) ךוּתִה 1מס101מ9 (2/ סע - ן-) 8 װַאלפס

 .הָרְבֹוּד 910/מ0 !הָניִוְמ יֵרְי לַע הֶבָּכְרַה 8116
 80881מ0} 1810-008126 (264 ס--) 8. עינטעילפס

 ,תּוליִכַר

 ;םיִניִמְל דַרְּסַה 00 8000181186 2 6. ןריזולַאוצעּפס

 ,הָחַמְתִה 60 8/60181186 ש. 2 ךוז - ||

 ֶחּויְמ ףיִנְמ 80661839/ (2/.|-) 84 טעטילַאיצעּפמ

 ,תּויָחְמּומ .תּוחַמְתַה טע601819 ! ('דכו רחסמב)

 .הָחְמּומ 8/ס018186 (ע/. | =) 9. טסילַאיצעפם
 .דֶחּויִמ יִטְרִּב פע6018) 46/. לעיצעפס
 .רֶסֶּפֶמ ט/00041890 (2/./-) 9 שנַאלוקעפס

 .תּורְסִּפַפ טעססט181100 + עיצָאלוקעפס
 .רֵמְפַמ 60 8/0601416 2 4 ןרולוקעפס

 ףמס6 (284 ןע-) 4 לקַאטקעּפס
 .הָוֲאַר הָזֲהַמ

 .ףֶרֹחַה ןַג םסל-םסט8פ6 (2/ ס-) + עטקעפס
 .קָוְח םח טסז} 809 ט008080: 9 עקעפס
 .רּוּדַּכ .לַנְלִג .הָריִּפְס פממסנס (2/ ס -)  ערעֿפס
 .- 0029 (2/ תֹוקָפְס) + קפס

 .=-40ט30+ ט8066/18ום?ש צ+. תֹוקָפְס

 .-טסע/ 40001+ט} 148110/ +. אֹקְפְסיִקְפִס
 קָּפַס קֹפֶמ 90 4030, 06 {מ 460009 0 ת ךיז ןקפְס

 .קַּפֶמֶמ חיָה
 ט

 90ע011 01 68ס {,םשש ;- 0008 (ע/ םיִרָפס) ,. רֹפַס
 .הָרֹוּתַה רָּפֶס

 .ריִהָמ .זיִרָז ס1806/, 981110| 660/. עגוװַארפס
 .טָּפְׁשִמ ןיִד !8טטפ019 (ץ/. ס -) 5. עװַארּפס

 לֶׁש סטצעסם?} חג8עס9 (2/406) 60). ענשטעווַארפס
 .קּוׁשַה רַעַׁש

89644616, 

 טָאקס -- 848 --

 ,ֵל לֹכָי 90 1מ802986 0 ז- ךיו ןעװַארפס

 90 108810/ 8 0180 ןצעמוא טומ ךיז ןעװַארּפפ --
 ,שיא לע רבג

 ומסטֹועק, 187080124000ת (2? פ -) +. עקװַארפס

 ,הָריִקֲח ,הָׁשיֵרְּד
 ,םָזְבַא ט361:16 (ןקץ. ס -) 5. עקׂשונָארפס

 ,ריִהָמ רֵפֹוט 6100 רטע196ע 6. אּבר-ארפַפ
 .-+0נגתס-טססצ 8. תֹולָרֹוג-רֹפַפ
 - ,דְרַפְס-חסּונ = דֶרַפְפ

 םץפמואמ סע ת01:08686 (/. םיִדְרַפְס) ידְרַפְס
 ,יָּדַרְפֶס יִדּוהְי 9 סיש

 0+ +גס םקפמוממ סע ת019080086 66 ׂשֹירְרַפְס
 ,םיִּדַרָפִּמַה םיִדּוהְּיַה לֶׁש 0 סט

 טססע 04 1000108, ס2ע001616, 4 תֹונֹורְכיִזַה-רַפְפ
2 -. 

 ,.-.8681664 2004 . םֹותָחַה"רַפס
 ,ץיִפָק פענומש 0. ם =) . עלושזורפס
 ןוטסנצ, 8קסססצ, 8610 2110216 64/. ענטירפס

 ,לק ,ריִהְמ ,זיִרָז
 . = 161:611081 0018 +. ע/, םיִנֹוציִח-םירָפֶס
 .ענישוורפס = ענושזנערפס
 טסס1+ 04 90 יט880-000016 (106- . קונַארפ-רפפ

 הצלה ךרדכ) רֹוזָּמַה רֶּפַמ 1506 ,סוי 6 000 ס} 1608)
 ,(םיניד רמס לע
 18 18 יטע10060 קונַארּפ-רפמ ןוא טוומש םע (/06,) יד
 רפםב בותכ 1ת 406 2001: 04 406 1ט854+6
 ,רוזמה

 ,-.8סעס|} 03 900 1,8י/ (1/. ס --) 8. הרֹוּת-רפַס
 ,קַחֹּד סניט8מ, ?מניסמ8} סנסיט6 (1. םע --) 5. קסיצס

 ,בָר ןֹומָה

 .עקשועטמ = עקשזעיצס

 ,עוורעטס = עוורעיצפס |

 ,םיִלֵּכ בּוננְל תיִמְנּולֶא 618-61003 (. ם -) 4. עקריצס
 .הָזֲחַמ 806ת6 (2/ ס--) 8 ענעצס
 ,טיִבְרַׁש ,תּוכְלַמ טָבֵׁש םססמסעס (עז. ם -) 5, רעטפעצס
 ,תֶרֵּבַחְמ סעמגק, סעפ1מץק-1עסמ (עז. ךע -) 4 לבָאקס

 ,לָוְרַּב קּוׁשִח
 ,לבָאק ם ןוֿפ טרָאװרענעלקלַאֿפ ,לקילבָאקס

 ינשמ דחא) רֶנּוס ץ8:0ת680818 (2/ 8 -) 5. עקבָאקס
 ,(רגסומ ומאמ ןמסל םהג םישמתשמש הנבל יאצח

 קֶלָח !םיִׁשְרְּפ דּודָנ 80ט80ע08מ (2/ ןע -) 8. ןָארדַאקס

 .הָמָחְלִמ תֹויְנֲא
 ,ַחֹרָצ ,לָּלֵי סס יטמ186, םסשש| ש . ןעשטואווַאקס
 .עקוווקז = עקווָאקס

 ,תֶרֶׁשַמ .תַבֲחַמ ?עץנמפי-ץּפמ 9. עדָארװַאקס

 ,הָתּודְּב ,רֹוּפָס 4816, 108086 (1/ ס--) + עקזַאקס
 ,םיִּדְקִּפַה רֶפֵמ 66ת8ט8 ּוהְדֶּנַה

 סע804)} ;(תוכתמכ) קֶרֶמ 1183 '(ג8 006:005) 5 סַאקס
 ,תָמֶרָׂש 8סע800/ !קֶדֶס סםומא



 עיניאבָאטַאקס

 (ע. ס-) 5. עיניָאבָאטַאקס
 ,םִיַחְּבְטִּמַה תיֵּב 80860011

 ?ס ומןטעס 0208611, גטע6 ש. ?. ךיז ןעשטעילַאקמ
 ,לֵבָחֶה ,קָוָּנִה ס'7

 .ןֶפֵק קּוּבְקַּב םתג81} 204416 (2/. סע --) 8. קילאקס
 ,עַלְֶס ,רּוצ 004 (4/. ס -) 8 עלַאקס

 ,טעילעקס = טעלַאקס

 8120: 61י- 1864

 ,םיִבָבְׁש 8ע1140618 4. עקלַאקס

 00 ם660106 8880018160 ש ?. ךךיו ןעַײנַאפמָאקס
 ,-ָל רֵּבַחְתִה שש

 ,ךיז ןעַײנַאּפמָאקס = ךִיז ןעינַאפמָאקס

 ;הָרּורעׁש םסעעומ16 +מֹותֲש (// |--) . לַאדנַאקס
 .תֹיעְרִּפ ,הָמּוהְמ טצםטס1, סיט; 6

 הֶׂשֹוע ,ןֹואָׁש םיִקֵמ טנפיש1סע (20 | -) 5 טסילַאדנַאקט
 ,תֹועָרְפ

 אֵבָח ,לֵּבְלַּב סס 0001086, ץסניק1סצ ש, 6. ןעשווֿפנָאקס
 ,הָבּובְמִב

 .עקזַאקס = עקסַאקס
 הָכורְּב טסס1001061! (/0 6 שסותשמ) 906 סמוק לצָאקס

 ,(א!הָאָּבַה

 יִלְּכ םסט86 40048 01 8 1820-00026/ 4. ברַאקס
 .הָנִדְּמַה רַצֹוא 9עס8טניק !הֶּזְחֶא לַעַּב לֶׁש תִיַב

 04 :הֶוְחֶא לַעַּב לֶׁש 01 1800-סיטמס/ 60. עֹוָאברַאקפ

 ןֶׁשִי ס16 , 1201110881 :!הָרכּולְּמַה רַצֹוא ּלָׁש ?עס88טנצ
 ,םּודָק

 םינגנ 4ע40161048| 1068 םינוגינ עװָאברַאקס -- 

 ,םינשי

 הָּמָלִק םירק סעט86 (0/ 20600) (עז. ס =) 8. עקנירָאקס
 ,;(םהל לשנ

 .(הלחמ) תיִנֹונְסַמ 8681:100-10006/ 8. ןוטַאלרַאקס
 000108! ם2001-088 (268 םע-) 8 שטומרַאקפ

 .תיִטּורָח רֶיְנ"תֶפֶמִעַמ
 .עקנורָאקט = ערָאקס

 .רֶצְק בֶרָנ 8008 (ע} ס --) 8 עקטעפרַאקס
 ,טנערוטס רַאֿפ גיטַאפש ,טנעבוקפ

 ,תֹורְדְׁשַה ויַּב ?םנסטמ 406 1116 000 יָארטסיזָאװקס

 00 זטמ 186 280060160, 90 יִארטסדזָאװקפ ןווג --

 תורוש ןיב רֹבע 06 1100866 ?םזסט9מ 106 ןותס

 ,םימבשב םירטימ

 00 10806 2 6180 !יטמ יָארטס-זָאװקמ ןבײרמ --

 680 88004160} 90 108 2 ץסז:ֿפ8סמ ?מ/0088

 ,םימבשב םירפימ תורוש ןיִב שיא רבעה 986 6
 ,קַאידנומ שז = קַאינרעװקס

 8860, !םָמעַׁשְמ דקס18016::2, 9601008 64). ענשטוקס

 -רַאֿפ ַא זיא לצָאקס זַא !הועשהֿפעטלַא ןַא ָאד זיא סע (א
 ,טסירנַאב ױזַא ןרעוו ןעױרֿפ זַא וא ןליוו סטָאג ןוֿפ גנוזיירג
 ,"ונוצרכ ינשעשו רחשה תוכרב יד ןיא ןגָאז ייז לייוו

 עקנורקס -- 544 --

 וטס8נ180106מ088, 8. טַײק --|| ;בּוצֲע מ61800מס/צ
 .בָצֶע 8260088 ;םֹומֲעָׁש 6410668

 ,הָפֹוצ ,לֶגרֶמ 8ססג9 (עז. | -) 5 טיוקס
 ,מיוק ס = קונטיוקס
 .לָּנַרְמ לָׁש 01 8ססוגפ 66). עקסטיוקס

 הָכיִתֲח טו 1006, טוי 8106 (קז ס --) 5. עביקס
 ,הָלֹודְג

 ,עקוווקז = עקוויקס

 8400000/ (006 0/ 106 ,/סועי 000068 0/ 8 הליקְס

 {6624060 ןכלעהס87עגומ118 6110710 1116 4071006714 11600י6108)

 .עקוווקז = עקּפיקס

 ,(יתורפס) רּויִצ ,רּואָת 866160 (ק?. פ --) . עציקס
 יטתנעסהסט86} 89096080086 (1/ |-) 4. דַאלקס

 ,ףֵּתְרַמ 661181, ט814 :תּונָח ,רָצֹוא

 ענסץזץ169סע 01 8 יטפעס- (2/ סע -) 8 קונדַאלקס

 ,תּונָח לעַּב ,רֶצֹוא לַעַּב ססט0
 4. טַײק --|| : בֶמיֵח רֶּדְסֶמ ןגפנתמסת1סט8 66/- ענרַאלקס

 .ןֹוכָנ רֶדֵס םםנתגסמצ

 ס0תלווטט(610ת, 61000149 (2/. ס -) 5 עקדַאלקס
 .הָליּפפ 1016, ןנ1816 !חּופָּתְׁשִּב הָבְדְנ תַניִתִנ

 84016 !הָּתְרַמ 661181, ט8ט1+ (ע?. סע -) 9, םעילקס ׂ

 .תּונָח

 :ףֵּתְרַמ לֶׁש 01 ט8ט19) 01 66118+ 600 עווָאפעילקס
 8מ0ץאססץעסנ'פ 6164 || :הּונָה לֶׁש 01 8םסק

 ,תּונָח לָׁש תֶרֶׁשְמ

 .הָּפִּכ טג19} 8108-ע004 8. עינעפעילקס
 .הָּפְּכ הֵׂשֲע 60 זמהאס0 8 ס8010 02 4 ןעוועפעילקס

 ָׁשֲַה 00 1086 4086080/,; 0614 0 42 ןעפעילקס

 .(תכתמנ ׁשֵאְּב דַחַי קּבּד .רֵחֵי

 .מעילקס = פע ?קס

 .עווָאפעילקס = עוָאפעלקס

 .עינעפטילקס = עינעפעלקס

 העוועפעילקפ = ןעוועפעלקס

 ןעּפעילקס = ןעפעלקס
 ,קַאירנומשו = ק ורענקס

 .רֶלֵׁש 84016900 (27 |--) 9 טעילעקס
 .טעילעקט = טעלעקס
 לכנ נפ ליטמנ ןְקֶּפַמ 8060110 (1// -) = רעקוטפעקס

 ,(רבד

 תּונְהְּפַס 8060610184 8. םויציטפעקס

 תּונהְּפַפ לֵׁש 806011681 664). שוטפעקס

 .ףֵׁשְפַׁש .דַרָנ 00 8סע8װס, 8סעטס ש. 4 ןעבָארקס

 .םִדָקְׁשִה חַלֲחַמ פסניס?ט18 8. לֿפָארקס
 .ליִח .דַעַר 8161, 9מע111 (2/. סע -) = ךורקפ

 .רַעְרַה 900 08086 8 8מ1טס/ ש. 4 ןעכורקס

 .(םיִנָׁש) קֹרָח 90 ם:םת8מ 0 8. ןעשטירקס

 ,וָנְרַא ,הֶָבֵּת 68081, טסצ (קז. ס -) 6. עינורקס

 .עינור ק ם ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עקנורקס



 פורקס

 ס16804148 0180, 84068/ (2/ סע -) 4 פורקס

 ,קָרָחֶמ ,קֵרֹוח לֹומ
 ,קֹרָח 0 1084, 800468/ ש. מ ןעפירקס
 לֹודְנַה םֹוּצַה יִמָי עַצְמָא 1110-1,06 5. טסָאפ-עדָארס

 ,(םירצונלנ

 אעקטָאווָארוט +=) בֶּלֶחָה בּוימִנ וטמסצ 6. עקטעווָארס
 ,בָּלֶחֶה בּויְמִנ לֶׁש 09 טטגסצ 00)/. ענשטעווָארס
 ,הָאֹוצ 8מופ . שטַארס
 .ןֶמֶז 9610 (ע/. | -) 5. קָארס

 .ע קָארַא ם = עקָארס
 .בֹרְל 1מס8917 600. בור'ס

 .ןֹוחְרִמ 80סמ6מ (27. תֹוחְרְס) +. החָרָס
 ,ַחֵרְסַה 0 8012 ש 4 ןענע - ,ןֹוחרַס

 1008060- () וַחיִרְסִמ 861880ע (2/. -) 8. רענעחרס

 .תֶרָמְקִמ עוקס

 לנַע -- 848 --

 .ןְטְרט לַּזִמ 08006/ (68/-) . ןֹטְרַס

 ז - סטמוגסמ, 0880184006 זמפמ (2/. םיִסיִרְס) {, טיִרָס
 .רֶקֲע טגנ60 זמּהמ

 .אבְריִט == ַאכְרִס

 .- סעס186/, 10661410/ (ע/. ס -) 8. רֹסְרַמ

 .רַמְרַפ 90 806 28 טעס10/, 10661246 4? 4. ןֹרפְרַס
 יה רֹוּת -רָּפַס = 60 ת"ס

 .= 0006:8010010מ (2?. תוריִּתְס) 8. הריִּתִס

 .אָמְלָעָּב , --140611ת1101ש, 86 18840ז0 600. םַּתְס
 םדא גמ 0101ת8/ש ןץסע8 סג שנעמ ַא םתפ -- |

 .םושפ

 .תווּווִמ ןיִליִפְּת םיִרָּפְס = 6200 םיּתט

 חמבק ,רֶּתְמַנ 900014 עמו!ספסעמ} 5. ק/. הֹרֹוּתיירְתְס
 ,ןֶבּומ יִּתְלְּב רֶבָּנ 80009מ:ם6 186011121016 ּ!דֹוּפַה

 יע
 626 814060ת08 160066 01 926 146קנס60 6 ע
 ?שג. || :יִרְבָעָה תיֵּב-ףֶּלֶאָּב הָרְׂשֶע ׁשֶּׁשַה תֹואָה 816
 ,םיִעְבִׁש 80סטסת9צ

 .- עתעסו ס0|!טזממ דומָע = 607. 'ע
 .=-11:86 ק886 יא דֹומָע = ס00 א"ע
 .= 8600ת6 906 'ב דֹומָע = 00, ב"ע
 ,(םיב) םִיַּמַת תַריִרְי סט (0609) (ט+ |-) 5 בע
 .= 81876 (21. םיִדָבֵע) 8. דָבֵע
 .=-818טסע 8. תֹודְבַע
 . = 081188011188 818ש6 .. יִנעַנְּכ-דבֲע
 017146 861ש106 ;} - 8610106 (2}/ תֹודֹובֲע) 6 הדֹובַע

 061081ת ןפז+ 01 186 86י0106 ;םיִהֹלָא תַדֹובֲע
 .-10+ 1םס םּהש 01 244046263+

 ,=16012/נע9 (0/, תורְז-תודֹובַע) 5. הרָז-הדֹובַע
 ,= 010106 861106 8. אֹרֹוּבַה-תדֹובֲע
 .=-םסוצ שסע 5. ׁשֹדֹוקֲה-תדֹובע

 ,= םּפעס 1800! . ךֹרַּפ-תדֹובַע
 .רֹוּביִע = רֹוּבֲע

 ,-רּוּביִע = רָאי-רוּבֶע
 תוריִבֲע . הריֵבע

 .הָדָבָא ,זּוּבְזַּב טט66

 18 18 8 008806 0? 1תסתסש טלעג סָאד הריבע ןַא --

 ,אוה תועמ וובוב
 16 18 8 108806 01 1116 טַײצ וד הריבע ןַא -

 ,אוה ןמז תדבא
 10 ם1טס 8 ץס180מ ןצעמוא ןוא הריבע ןַא ןבָאה --

 ,םנח שיא דרמה ?נעס08016 יט1089ט1|ש

 .הָנְבָה 6טסמצ 8 ץילָאה- ןבע
 הריֵבַע תרֵרֹונ הריִבֲע

8046 = . 

 .=41מ0 ק289 8 רבע

 ;=- 118888168810ת) 8ֹומ (2/.

 .סתס 8ֹות 10808 80 /ע*

 ,הריֵבֲע = הֹרָבֲע

 .- 46מ0/60, 166 (2/ םיִרְבִע) . !ירְבִע

 ןדסט;!סש !8ת202886, 116טצסו0 16060/8 . !ירְבָע

 .יָרְבָעְח בֶתֶּכַה .תיִרְבֲעָה ןֹוׁשָּלַה
 עדי אל 00 26 111001860 ירבע ןווק ןענעק טונ --
 ,בתכו ארק

 .-1 התנ 8 )676 קעע יכֹנָא ירְבָע
 0600, םהק מס! (4040 {ת 106 ןעס- קח אל ירְכִע

 86006 ס} ם ןעסופ0ה רע/0ס 0060 00! 0

 . = { 2160ו60)
 ןֹוׁשָי 040000-66:ומ8ת, 3140188 .. שטַײט-ירְבֶע

 ,שיִריִי .תיִּנַנְּבְׁשַא-חיִדּוהְי
 "תיִרּוהְי ןֹוׁשָש 244600-60/8מ8 (/2)  ׂשירְבֶע
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 .תֶרָּבְעְמ הָנָׁש 108ץ-ץספנ (1 | -) 5. רָאיײרּוּביִע
 ,- 019016 ( םילּוגיִע) 4 לוגיע

 ,בוט-םֹוי-בָרָע == 62. ט"ויע

 ..-10880 ותמס;10806 =. ןֹובְזיִע
 ,הָעיִנְמ , - מות6ע8006, 00808016 8. בֹוּכיִע

 סתס 6000666 שופג 626ע8- (ן. םייּוליִע) . יוליִע
 תֹונֹורְׁשִּכ לַעַּב סע6ג1תפנ} 420111108, 4 200118
 ,ןֹואָנ ,םיִנָיְצִמ

 ,יָנֹואְנ וממסמנסט8 660 שיּוליִע

 םָׁש תפתגס 01 186 16000/ ע (6!2 ס-=)  ןיֵע
 ,ע תֹואָח

 .-סצט1} ס7ס (עז ס -) 5  ערה-ןיֵע
 ו0ס 0889 םמ 6011 696 טמסתמ, ערה"ןיע ןַא ןבעג --

 ,הער ןיעב קיזח 00 6706

 זתפש תס 6ױנ} סץ7ס תםטעפ !טינ ערה"ןיש ןווק --
 !הער ןיע ךל קיזת אל ץסוג }

 .- 84110910ת, ?סעסטעיס (2/. םייֹוניֵע) .. יֹוניֵע
 .- סעס8 8. ן{. םיִניֵע
 1616 01 8 רטס11-אתסששמ 001160010ת  ֿבֹקעַייןיִע

 .-03 {מס 40286888 01 986 1216

 "תס 6976 תםּהט 6ץ7ס/ 8660 2260. התַאָר-אֹל-ןיִע

 ,רֶקָי ,ןָיִצֶמ 167 610 1816 60

 ,רֶבָּד סע166נ10 ;ןֹוחְרִמ 8ס0ת08 (2/. | -) . ׂשֹוּפיִע
 ,הָמנַמ

 ,הצָע = הציֵע

 4סזמפ } - ענינתסנמפ1 ממש (2/. םיִרקיִע) 5. רקיֵע
 סתס 01 980 18860618 01 2 סס0זמזםט- !יִתָּד רָּקִע

 .הּלִהְּקַה יִגיִהְנַּמִמ דָחֶא ם1זצ
 ,- 0000489 םנֹוְש/ ס01082016 סֹולָצ 5. תֹחַריִנֲַה-ריִע
 82 רוס 1160 +?0 ץס168 ({/. םיבּוריִע) 8. בוריִע

 88 2 168018110ת םטצ יטמוסמ 10 18 ן61:1016666

 ,זיִמּוהְּת בּורֲע 0 סּפעש 81110108 סת 8802

 עבָאב-רעטלע -- 848 --

 8סנמס 41:91016 01 1006 600160 4. ןיליִׁשְבַּת-בוריע
 סת ונס סטס 01 8 101648} 88 8 168018110ת
 טצ יאמוסמ 10 18 ןת011010066 90 קע!סס6 1004
 {ס+ 880089ג סת 2 1101102} 110006018061+
 .- טע00641248 6

 . = 0801081 6197 8 הכּולְמ-ריִע
 .=60197 04 161ט80 (2/. טלקִמ-ירע) 8. טלקְמ-ריִע
 ,ךוא = ךע
 ,דַח 6680 (2/ ס --) = ָאכע
 ,לַעַיַלְּב ןֶּב 8060ט00161, 1086 (?.{ =) 5. ׂשאִרְּבְכַע

 ,(א יאָּמַר
 ,בּוּכיִע = בוּכֶע

 ,תולָזַמּו םיִבְכֹוּכ דבֹוע 600. םיּכַע
 8, טַײק -.| :יִּתִמֲא 2681, םסתטנמס, ץטע6 46/ סטכע

 ,תֹויָּתִמֶא םשסמט1מסתס88, ץטנע1פ
 8. טַײק -||  :יִציִפְק .ׁשיִמָנ - 0188000 66/ שייטסַאלע

 ,תּוׁשיִמְנ 618891619+
 .-- 4146 1016 80 600 המַּכו-חמַּכ-תחַא-לַע

 ות 806 1014016 019 186 087 2//. ךרָדַה םִא לַע

 טמסמ זמ 1819, טקסמ זמצ ישס1:6 ע/ש- יֹתָנּומֲא לַע
 ,-041 םסתסע

 610 18 ץעסטס20תק גמצ עי יִתָמַח לעו יּפַא לַע
 יִשְמַנ ץּקָמ םמעסע/2 1 םצמ 018808960 טס164 6
 ,תאֹזְּב

 ןע19מ 686 1:007016006 סז* 60ת- ק/ע". להְקַה תעַד לַע
 .-80ת9 01 986 ססנמזמטמופצ

 6101 980 וטסת0618, 9080088101060 8. םיסיִנֲה-לַע

 .-ץנפעס 8814 סמ 118ת01840מ 200 ?טעומ
 "סג ?עס08 206 קעש. םיִנָבַאָה לַעְו םיצֲעָה לַע

 ,אָמָלֲעְּב 890008, 80 180640זג
 85 ?תס 8/ 067 0? 2/,- הֹדֹובֲעָה לַעְו הרֹוּתַה לַע
4 08 8010106 986 846 1,460 3806--. 

 60 00 288100008 הדובעה לעו הרותה לע ןצוז --
 ,=לע דקושו ץורח היה

 ,יוליֵע = יֹולָע

 . --118016 06/. לֹולָע
 6?ס1 ?מס 8ות," 00217688100 03 8108 אטח-לע

 .--16019060 סמ 186 תםּהצ 01 8490ת01סת/

 60 צזסץסת+} 1008/00 אטחילע ךז ןנָאלש (40,) --
 ,רעטצה ,טרחתח

 ,(םינבמנ לֹודָּגַה 014689, 010689 40/. 90 טטטלע

 ,יימ לֹודָג 016 סע !יִמ ןֶׁשֵי 1 -ִמ ןֵהָז 0100 60/}. 00 ירעטלע
 ,ייַח תֹונְׁש ,םיִנָׁש ,םיִמָי 886 . ירעטלע
 ם1089 םע80000086/ ({/. ס -) 8 עבָאב-רעטלע

 ,הָנֵקְוַה םָאָה םִא

 עשרענױג ַא שאר ףבכע ןוֿפ קפס ןָא זיא שארבכע (א
 רערטיכ ַא ,קַאדייל ַא ,218096802/ שטייד ןוֿפ גנוצעזרעביא
 ,גנוי



 עדווז-רעטלע

 םעס8פ םעפמס1פ9םסז ({6 ס--) 4. ערווז-רעטלע

 יהָנְקְזַה םֵאָה יִּבָא .ןֵקְזִה בָאָה יִבָא
 81084 םגת?) 8ע820- (21 ס-) 4 עמומ-רעטלע

 יהָנֵקְּזַה םָאָה תֹוחָא .ןֵקָּזַה בָאָה תֹוחָא םוגמפ

 ,םיִרֹוה .תֹובָא ץפנסת98 5. 21. ןרעטלע

 וקָז .קָוַה 60 ם:עסיא 018 . = ךיז ןרעטלע
 ,ןֹוׁשאֵר בָא 84068909 (ןז. ס -) 5. רעטָאֿפ-רעטלע

 .(א ןֵקָז בא םיי810189מ01

 8168 טמס16, םניפמס- (27. ס -) +. רעטעֿפ-רעטלע

 יהָנֵקְּנַה םָאָה יִחָא .ןֵקָּזַה בָאָה יִחָא טט6

 ייִמ ןקָז תֹויַה טסומפי 0146: 5. טֿפַאשרעטלע

 8088 טק 90 986 16861מ8 (//. תֹויִלע) . היִלֲע

 .-0+ 6םס {:8ו0

 90 0816 טע {0 ?תס 1680109 04 .הילע ןַא ןבענ --

 ,הרותל תולעל ארק 686 80

 20806 טמסמ םסת/ ק0806 10 ק/ע- םֹולְׁשַה היִלֲע

 .=- תסע זמסתגסזצ

 00806 ט260 תוזמ/ 0806 40 /;- םֹולָׂשָה וילֲע

 .- םוצ תתסומסזיץ

 .םולָשַה וילָע טָאטשנָא גיפַאפש .לבֶאנשַה וילָע

 8881089 (300 826 םו8 20 ּוחישָמ לֵַעֹו דודי לַע

6 -. ' 

 00 200116 81) 4886 וחישמ לעו הוהי לע ורֵיור -

 .שודק רכד לכ ףדג 18 66

 פטמקס86 ו!וּלֶאְּכ 88 1 8 ?תסטפה 0000 ַײהילע

 .ריִּגַנ

 "טקסמ זמס 886 טקסמ זש טי יראוַצ לעו יִלָע

 יֵתּויְרֲחַא לַע 8004 טקסמ ומִצ !ספקסת5פנ02116

 טמסמ ץסט 280 טץסמ 486 טכיִגּב-לעו םכיִלַע

 צסטז 08110נ0ת (8640 40 ?690036 0 םכילע"םולש)

 0806 06 טמסמ ץסט ! (0690056 40. םולָׁש-םכיִלֲע

 . = 10 םבילע-םולשו

 ט1006 -800388010מ,8 866ט8890ת 4 םַד-תֹליִלֲע

 .- 04 116021 זגטוי4ס1

 .-12186 2000881100 רקְׁש-תֹליִלַע

 "טמסמ טפ, םהזמס 0? 2 ץנפעסע 8216 = ֹוניִלֲע

966 118 04 01086 986 89 -. 

 יאבל רחא 40 00146 1406 ונילע וצ ועמוק (40,) -

 .ךרָא לּונֲע 61186 (ע7. סט -) 4 עספיולע

 "2806מ0/0מ 04 986 סט" םומ המְשִנ-תיִלֲע

 .ַחּורָה תּומְמֹורְתִה טקעי8

 .--80 ּהמָצ 1800, 89 91| סטס298 406 םינָּפ-לַּכ-לַע

 . = 686ע61016 466 ןּכ"לַע

 זוג 106 000616/0ת 0? עי םֹרְּפ לּבְל תַנְמ לע

 .-.100017108 ם זססט 0

 יקַּפְרִמ סטסיש (ןז. ס --) . ןגיובנלע

 ,רעלעטשנֿפירב םרָאדנָאיל ןיא גנוטיידַאב רעד ןיא (א

=- 849 -- 
 תוצרא-סע

 ייד

 101861:80316, לטעס9- 06 | :יִנָע ומופסעש 5. דנלע

 ירּומְַנ ידֵדֹוּב 10ס1ץ} 1:16261088 :לֶלְמֶא 6

 | ,טמטלע = טסלע
 ,שאר 2686, 0210? (ץז. עט -)  רעט:םלע

 הָפָי ,טְׁשְקִמ 616880+ 60}. טנַאגעלע

 .טהולע = ַײהעלע

 (0608.) ורֹובְי 616689 (2/ ן-) 5. טנעמעלע

 .יָדֹוםְי רֶמֹח 6166

 ,תיִׁשֹאֵר לָׁש ,יִדֹומְי 610ז06ת?8ניש 60. רַאטנעמעלע

 ס1610סת?8צ (1/. רעכיב -) +  ךוב/-ראטנעמעלע

 ,דּוּמָּלַה תיִׁשאָר רֶּפֵס טס001

 ,לֵמְׁשַתֲה תַנְבָה םֹוקָמ 6166116 רטסע8 . עװָארטקעלע

 ,לָמְׁשַה 80 01ס0סע137 יש. ןריזורטקעלע

 ,ןֹורְטִקַלֶא .לַמְׁשַה ס1ססונסנוק 5. טעטוצירטקעלע
 יֵֹורְטִַלָא .ִַמְׁשַה 61000ע16 46/  שירטקעלע
 ,טעטוצורמקעלע = עירטקעלע

 .ללעה .ז ;טיוה רעלעה = טיוהרעלע

 ,רֶׂשָע דַחַא 6166 200. ףלע

 ,דנַאֿפלעה = דנַאֿפלע
 .ןינבדנַאֿפלעה = ןַיובדנַאֿפלע

 .רֶׂשָע רֵחַאָה 61606019/ 026. 2000 טֿפלע

 .יִצֲחָו הֶרָׂשֲע 908 800 2 1811 תשש. ןבלַאהטֿפלע

 ,למ 8לע = קלָח-טֿפלע
 דַחַאָה קָלֵחַה 6160689מ ץעפעז (ןע. ךע -) לטֿפלע

 ?םעסט8 0, ן-.81901, 2800010008 10 וע. יִּפיֹלֲע

 יִדָי לַע טצ
 .--80060101ת8 10 !םס ןהש עי ןיד יּפ-לַע

 800010028 90 םה?ט;ס, קע. עֹבֶטַה ְךרָד יִּפ-לֲע

 . = םפלטע7!21

 .= טצ ת080886, טצ סענס עני תֹועְט יַּפ-לַע

 .- טצ עושוגפ עי רׂשוי יִּפ-לַע
 . = סד 101:616, זמויס10ט81 קוש- םָנ יַּפ-לַע

 .=-800094/מ8 40 1080 ק;ע- אֹרָבִס יּפ-לע

 .- טָצ זמצפוסצ, תגצמלנס2ו1ש קי דֹוס יַּפ-לַע

 .= ט} 20614684 806010001811+ ק/ע- הּביס יֵּפ-לַע

 .- תמס8ֹווצ, גמפותוצ ק/ע- בֹור יַּפ-לַע

 טש 16880ת94 1811008117, 10810- ק/עיי לבָׂש יּפ-לַע

2117 -. 
 ןוובדנַאֿפלעה = ןַובנֿפלע

 ומ 186 2080 זמפממסע 2//. בוס רֹתֹויַה דַצ לַע

 . =- עסס6

 ,טםלע ,טמטלע == טצלע
 .רעטסלע = רעטצלע
 ,לֹורָג יִבְצ ןיִמ 611, 10086-606 (26 |-) 8 קלע

 ,םוא = םע

 .רּורְחֶׁש סנמ8מ01מ8110ת . עיצַאפיצנַאמע

 ירֵרְתַׁש 60 סנג80010816 6. ןרופוצנַאמע

 ,ז ר ָא ה - םַע = ץ'רָא-םַע

 ,תוצ ךאה - םַע = תוצרא-םע



 ׁשֹוצרא-םע

 ,טצק - ,שוצ ךאה-םַע = טַײק - ,שיצרא-םע

 18:םסעיפמוג8, 111196- (ץז. םיצַראה-םַע) . ץ'רָאה-םִע
 ,רּוּב , -- 1806 6180

 ,תורּוּב 18:001:800ס} 111196:809 8. תֹוצַראה-םַע
 ; רּוּב ,רֵעַּב 1מסניפוג?, 1111901816 66} ׂשֹיצאַרה-םַע

 ,תּורּוּב 1801806 5. טַײק -- ||

 תמ 889מומ6 ץס0ץ160/ 8 2/- רֹומְחַל המֹודַה םַעי
 . ,םַּג םָע , - טססניואג 6

 ס8'82101 ; - סס}טמנת, 886 (2/ םידֹומַע) . דֹומָע
814 "= , 

 ,-ץווופע 0? 1116 . ׂשֵאָה"דֹומַע
 .- ץננ|פי 03 6106 . ןנֶעה"דומַע
 ,-1010416 ץנ118, 1מ8נתפלּהצ . ךןוְּתַה-דומַע
 ,רּגַהְמ סנג1םע89 (קז. | -) 5. טנַארגימע

 ,(וצראמ האיצי) הֶרָנָה ,רּוּגָה סעמ108110 5. עיצַארגומע
 ,(צראמ אצינ רַגַה 90 61181806 ש. . ןרורגימע
 2 0186 8260 121/0118000 2//- ןֹובָנְו םכָח םַע

 . = עסס16 (4 7י0/0161106 40 4706 /61048/0 1:60126)

 ,רטצעמוא ,ץעמוא == רעצומע ,ץימע

 .(א ףיִרָח .ןְקְמַע ענס?סוגמ6 (0/ 10060/) 66. קימָע
 !ףמצ עססק1ס," ססעגנגסם קס0ץ1ס} 182016 5 ְךֶמֶע

 ,ןֹומָה
 8 עס0װ16 1166 יטמ1סמ 9806 26ש0/ 8. היה-אל-םע

 .אָרָּפ םַע , = ס418060, 8 887846 ססס6ס
 ,רעצעמוא ,ץעמוא = רעצעמע ,ץעמע
 .יָלָד ע811, םוגסע09 (2/ ס --) 8 רעמע
 ,דָסֶח תֶרֹּפְׂשַמ טסם81סמ 5. ערוטירעמע
 8914-2606106 ץסס116 (40 70/2 8. ףרו;-הָׂשְק-םַע

 . == {2:67006 0 4706 :/60018/ג 42601/6)

 441081616 (6/ 406016 400000000/ 10 426 ?0//"-. קלֶמִע

 סתסזמִצ 01 186 (2/ םיקָלְמַע) ; = {20006108)
 .עֶר םֶדָא 10101:60 ןמפמ !םיִֹוהְּיַה אֵנֹוׂש ) סוט8

 ,רמֹוע = רמע

 ,רֵע תםנעעסלש (82000) 100 (000/0659) 60/ גנע
 ,דֹאְמ בֹורְק 01086 !קֹוחָּד

 יְִגְנַא 1נמפ1ו8מ 66/. שולגנע
 ,ילגנא חלמ 1ד2קפסנמ 8814 ץלַאז עשולגנע -- |

 ססטנפ - ס188901  רעטמַאלֿפ רעשולגנע --
 ,תילגנא
 ,םיַריִּכ חול 860ש6-)1806 ךוק עשולגנע --

 תתניעסישמס88 (0/ 80000)} 118800088 5 טַײקגנע

 .קַחֹּד ,תּורָצ (0// 0001/168)

 תשבחת

 ץַחַל סעט8ג !קַהֹד םפעעסיטת088 8. טֿפַאשגנע
 ,קַחֹּד

 .עדנע = רנע

 ,םָלְׁשַה ,רֹמָנ 0 606, 11018מ, 00ת01006 6. 6. ןגודנע
 ,םָּיַמ ,הַלַּכ

 ,עקשמודנוא = עקשטידנע

 ,ןצישֿפיל ייב (א

 עידעּפָאלקוצנע -- 880 --

 ,קודנוא = קידנע
 ,הָנֹרֲחַאְל ,ףֹוסל 1ם1)8צ, 89 1289 060. ךילדנע
 ,ףֹומ .ץק סת6 (ע7. פ -) 8. עדנע
 ,םעדנעפ-םעדנעה = םעדנעפ-םעדנע

 יּונָׁש סםפמ8ס (עז. ןע -) 5. גנורעדנע
 ,הָּנֵׁש 60 סמתמשס ש 6. ןרערנע

 .--1806/ סו 1004086 ץסנֿפסמ (27 םיָֹנַע) =. ֹונע
 יוניֵע =- יונע

 ןיא ןעניֿפעג ןעמ טעװ ץעזוצ םער טימ רעטרעװ זס/ - סנע
 ,=טנַא טימ גנודניברַאֿפ

 ,תּובֲהַלְתַה 609מ81881מ םוַאיזוטנע

 ,בַחָלְתִמ סת02818810 60}. שיוטסַאיזוטנע
 ּזַא רַּב 664 (2/ ךע -) 5 לטנע
 הָנֲעַמ פתפשסע/ עסוצ (20 ס-) + 'רעֿפטנע

 ,הָבּוׁשְּת

 ,וא 610מ61 000. ?רעֿפטנע
 ,.  .י.רעדָא .,,רעֿפטנע --
 ,,,וא

 ,בֵׁשָה ,הֹנָע 90 םנפשסעג עסק}צ . ח. ןרעֿפטנע
 .-עססע זמפמ (2/ םייִנֲע) = יִנָע
 ונֲע = ֹוינָע
 טסעק ץססע זחפת (2/. םינויִבֶאְו-םייִנְע) 6. ןויִבָאו-יִנֶע

 ,דֹאְמ דע יִנֲע

 .- ת106/088, 1004608/7 8. תֹוויִנַע

 = טַײק -| זוָנָע זמסס) 1804089 66) גודתוויִנַע
 ,תּוויִנֲע זמסס1:088) 1400680צ

 .- ץסצסעפצ 5. תֹויִנֲע
 סתס מס 18 ץססע/ 18 עס28צ- /ו- תֶמְּב בּוׁשָח ינֲע
0 248 060.-. 

 סתס ס1ט38266 טצ ץסצטסעפק) טסעֶ = אֹּכֹודְמינֲע
 .-עססע זמהמ

 ;קָסֵע . =- ם1809ס/,/ טט918688/ (2/ םיִנינֲע) 5. ןינע

 ;.(רֹא 6186 ,.. סע.

 . .- טס(06
 ;-5 הָמֹוד 810ג118ע// 12680100128 06/ ךילנע

 ןֹוְמִד 8100118נ399, 268011018206 8 טַײק -||
 ,תּומָד

 "גתמוסע ט8," םפתמס 07 8 ץוהעסז 8810  ונָנֲע
 .- סת 1889-0898

 116 18 ןגָאז םונ וננע ןוק םוא טומ ףרַאד עמ (46.) --
 ם09 מ 2660 01 2תצ08צ'8 8צנמקםפמצ
 ,שיא ימחרל ךירצ ונניא

 ,יִרְצְּמַה ןֹוּפַּכ ,(חמצ ןימנ םיִנָא 8186 5. סענע
 ,םיִנָא ןֶמָׁש 8186 011 8 ליוא-סענע

 ,םיִנָא לֵׁש ףֶרֶס ןִיַי 80180006 4. ןֿפנַארב-סענע

 ,ץֶרֶמ ,ַחּור זע סםסעשש 9. עיגרענע
 ,ץֶרֶמ לַעַּב .ַחּורָה זַע סמס1:80110 661. שיגרענע
 .ןרעֿפטנע ,רעֿפטנע = ןרעֿפנע ,רעֿפנע

 (6. ס-=) 4  עידעּפָאלקוצנע
 ,תֹומְכָחה רֹווֲחַמ ,ֹוּב-לּכ .,הָּיַפֹולְקיִצְנָא

680010618 



 קנע

 ץסט, (ץע ןוֿפ ויטַאזוקַא ןוא וויטַאד) = 0 265. קנע

 .(א םֶכָל .טֶכְתֶא 60 ץסט

 .םֶכָּלְׁש ץסטנ ןזיסמ. 2055. רעקנע

 ּהָתֹוא .ֹותֹוא :תאז הָז ,איִה .אּוה 14; 4696 2זיסח 68. סע

 686 602116 ןײג םונ ןעק םע .ךַאװש זוא דנוק סָאד --

 וננא שלח דליה 8 406016 ופ 62תת04+ טס8114

 ,תבלל לובי

 40 ץסט טֿפױקעג םע בָאה ךוא -- ?ךוב םָאד וד טסעז -

 התא האורה 866 986 טסס{/ ? -- 1 ם8ט6 טסט4מ+ 6

 ,ןתוא יתינק ינא -- ?רפסה תא

 .תאו האור ינא 1 866 16 םע עו ךוא -

 יתאו יִל שי 1 8866 14 םע בָאה ךוא -

 ?אוה התאה 18 19 ץסט? ?םע וד טמיוב -
 1866 סג 06 8 41/06 םטַײצ ַא ןַײז םעװ סע -

 ,םוי אובי ,םוי היהי

 (םסוזס 0806 וחס ןשנעמ ווווצ ןעמוקעג ןענַײז סע --

 ,םישנא ינש ואב סע 8

 .הָחּורֲאָה ןֶחֶלְׁש 618108-18016 (7.ן --) = שיט-סע
 | .ץֶמֹה טנמסשפע 5. 'גיסע

 ט180/406 טק, גינָאה ןוא ןוא גומע ןוא טצופעג (46.) --

 ,הפי טשקמ 4617 (40
 טופומפ) םמּנק !לֵכֹואָׁש טטמנסמ 0248 00). יגיסע

 .רַח יִלֵקֹוע
 רֶׂשְּב 10080 81000000 ֹומ ט146281 8. שַײלֿפ-נוסע

 .ץָמֹחְּב לָׁשְבִמ
 הַּכ +801ס-םעסס} (2/ ןע-} 4 לֿפעל-סע

 .הָליִמֲא
 00 םמהוט :לֹכָא 00 689 ({. עק. ןפעגעג) 6. ןסע

 .הָליִכֲא 109?68 5. || !םָמְרַּכ
 םס9 10 8806 םע טסע מ סָאװ םימ ןסוװ טינ (46.) --

 היה אל 406 81/89689 1סרט16086 0? 4 8
 .רבדמ העידי םוש שיאל

 ס10004818 8, גרַאװנסע

 ,ןֹוזֶמ
 .עםעה = עסע
 ,טעביבסָה = טעבדעסע

 .תיִצְמַּת 6886006 . ןץ'נעסע

 ,לֵכֹוא 6866 (2/ 8 -) 6 רעסע

 ,םעמ לכוא 8 ץססע 6806/ רעסע רענוולק ַא --

 ,הכרה לכוא 8 086 6866/ רעסע רעמיורג ַא -

 1118, :הָליִכֲאָל יּואְר 08080816, 601016 06). גורעסע

 .דַח ,ץֵקֹוע 882עמ

 .ץקוע רֹוק 0168 6016 טלעק עגורעסע --

 .ןִיָנע -- סט810685, מג8146ז (2/. םיִקְפַע) 6 קסע
 {מ18 ןפ םס 0020648 01 קסע ןַײמ םונ זוא םָאד --

 .יל ענונ הזה רבדה ןיא 6

 ."ָּב קָּפַעְתִה 90 6289886 . ז. ךיז ןקִסֶע

 . = 80018) טט01:461 (2/. םיִנָקִסַע) . ןקְסִע

 .לָכֹא .תֶּלֹּכַמ .68680169

 ר ן ן .ךייא ,6ת4 שטיידכיוהלשימ ןוֿפ ;טקעלַאיד ןשיליופ ןיא (א

 60 ט'ויהצע/

 לצֶע -- 881 --

 ָכֹאָה רַדָח 0ומומפ-עססזמ (ע/ | -) 6 בוטשיסע

 .הָפּקְּת סקססֹג (2/. ס -) 5, עכָאפע
 סק83161) 8800146/ - 2ת0+ (4/ |-) 5 סעלָאפע

 .הָּפֵהְּכ
 .שוּפיע = שוּפע

 .ןשוּפיע = ןשיּפע

 .םֶּתְכִמ סעופפומ (עז ןע -) 5 םַארניפע

 .הָּפנִמ 601001016 (2/. ס -) + עימעדיפע

 .הָפָּנִמ לֵש סװ106/016 40, שימעדיפע

 .יִדָדְצ ָרְקִמ 6018066 (1/ | =) 8. רָאוװפע

 .הָליִלֲע יִריִׁש יִרֹוׁשְמ סקֹוס קס69 (2// =) + רעקיפע

 .הָליִלֲע יִריִׁש לָׁש סע10 86}. שיפע

 יתּוַּּת 8קק1ס (26 )-  + לפע

 .ַחּופַּת 8עק!ס-6/66 (2/ רעמַײב -) 8 םיובוחלפע
 .ַחּוּפַּתַה ץֵע

 סתס שגס 86118 םקק1ס8 (ע/ -) 4 רענערט-לפע

 .םיִהּוּפַּת רֵכֹומ

 .םיִחיֹּפַּת ליִׁשְבַּת םקק1ס 8וסש 4. סעמוצ-לפע

 .םיִחּוּפַּת ןי 0146/ . סָאװק-לפע

 660. || ולְהָה לָׁש .יִרּובִצ עט096 46/ ךילטנֿפע
 .לֶהָּקַּב .יִּבְמּוּפְב .הָיְסֶהְרַּפִּב עטט11ס/

 .רֹוח חַתָּפ סמסמנמפי םמסנילטניס (2/, ןע --) . גנונעֿפע

 יַחֹתֶּפ סס סמסמ ש 6. ןענעֿפע

 טסזמסש 86 !הָמּואְמ 8סעמס?מומפי קעיס. 406. סעפע

 .םַעְמ 8סצמס, 8 114416 :ּוהָׁשַמ

 .הָאְלְּמַה 64666 (ןז. | -) 5  טקעֿפע

 .- 408 286 884008 21. רֿפֵאו-רַפָע

 10 160306 0 תס6מ10:;, רפאו"רפע ןכַאמ (40.) -

 ,דמשֲה ,דחכַה ,ןיאל םיש 668?עסצ, זסֹות

 א םָּתַא ץסט קסמ. 269 ץע

 . = 8800688, 10618מ080!ש 5. תֹובָצֲע
 .= 84010ס} 00ט286) (2/ תֹוצַע) + הצע

 .הלובחת אצמ 60 4260 4 87 הצע ןַא ןבעג ךז --

 ץֵטי 8001809 (2// -) 5 רעבעגידצע

 .= 486 1166 01 8מסס16086 פ..תעדַהיץִע
 עץ-החיים  1116 01 6166 986 -.

 ,בֹומ רתֹויַה דַצ לַע =

 ילעְי 90 84טו8ס0, םוטס המת 800106 עט מ ןהצָע

 יֵץֵעְיְתִה 60 6088016 4611001806 0. 66. ךיז -|

 ּךֵלֶּמה
 .- זגופגֹפְשי 8681 00/) םוצָע

 "{ז66 01 1116 סתס 01 +םס |( 20. 8 =) 3 םייח ץִע

 (טס 6000068 0108 טמסמ טמוסמ 6

 .=80ע011 01 686 זש 18 ץ01166 טק

 .- ס1176-600060 + ק/) תיזדיצע

 .=- 60080/080008 +. תֹוריצֲע
 .= שט221 01 ץ8ןם  םיִמָשניתֹוריִצַע

 .-510088/6 + לצֶע

 ,ריא ,67 שטיידכיוהלטימ וֿפ : טקעלַאיד ישיליופ ןיא א



 תֹולְצַע

 ,-8101ג 18ע10088 8. תֹולְצַע
 .- 800818206 8. םֹצָע

 ,רקיעב ,םצעב 800868060181| םצע ןוא --
 .-.{מס 800808006 0? 906 ת08106/ . רֹבָדֲה"םצֶע
 .- טסתס8 5. 21 תֹומְצֲע

 רצק ,האלה 40 0816 1ז0מ801600 תומצע יוד ןעוצ --
 ,(םירבד תוכיראב) שיא חור

 60 617 00268 (06607060 8. 21 תוׁשִבְיַה-תֹומְצֲע
 . =={ 9:/ 4716 ן21י0127:60 .198610161)

 רֶבָּד 088001124) 108600/ (24 |ן-) 5 ךַאז-םצִע
 .יָרָּקִע

 ,ףֹומ ,ץֵק 086 ;בֶנְו 9811 (2/ ן-) 6 קע
 +םס סת0 01 986 טס110, 8 189-04 טלעװ קע --
 ,דאמ קוחר םוקמ ,םלועה הצק 6
 16 18 8010090/ת0 !טלעװ קע רָאג זואפ (66) ד-
 !אוה ליגרהמ אצויה רבד 640280ע60108/ {
 ז0 1846 םמ 680 קע םעד ןצעמוא ןווגרעד (46.) -
 ,וייחל דע שיא םע דרי 01 8 0180

 ס86106ץסע, 80606810 (2/ ןע-) םָאנָאקע
 ,ןֵכֹוס

 ,ןֹוכָּפִח 1 תִיַּב תַּלָּכְלַּכ 6000 44 עימָאנָאקע
 ,ןֹוכָּמִח לָׁש ;הָלֶּבְלַּכ לָׁש 600ת0101081 06. שימָאנָאקע
 ,רעבגע = רעיובקע
 םסס18 01 +םס 1108828, + 21 אֹהיִׂשִמְדאַתְבִקַע
 ַהיֶׁשְּמַה תֹובְקַע 8ושמ8 04 16 1008818010 6
 ,ַהיִׁשָּמַה תֹומְי תֹותֹוא

 ,הדיקע = הֹדָקַע

 ,שערנע = שערקע
 80110660 826 6401000 061 םידּורְבּו-םידּוקנ-םידּוקַע

 לָּכִמ - 820 5001000, 01 811 80108 01 6010/8
 ,םיִנָיִג יִניִמ

 .הָוְׁשַּנַה וה 6008606 5 רעטַאװקע
 .ןֹיִסִנ .ןֶחְבִמ סא8ע01081108 (21 ס -) 5. ןעמַאזקע
 יהָּסַנ ןֹהָּב טס סא8נמותמס ש 6. ןרינעמַאזקע
 ,םעדנעפ-םעדנעה = םיזקע
 ססמ} (0/ 6 0000 (2/ {-) 5 רַאלפמעזקע

 ,אָמְנּוד םססותמסמ !רֵלְּפְמֶקִּכֶא
 פַעּפַל הָאְצֹה סצססג0סג (2/. ס=) 5. עיצוקעזקע

 א ׁשֶנֹנ 6480001 !(ןיד קסס)

 ,(ב הָּפָחַׁש 1160610, ססתפטנמקפנסת +. עקיטקע
 ,תֹויָוָו לַעַּב םמט191) 601401260 4)- גיקע

 ;תויוז שלש לעב 081606  - 60ע461266  גוקע "וורד --
 ,תויוז עברא לעב 10ט0ש-00120266 גוקע"רוֿפ

 י1מסנמ8 ," 8ססעצ 097 6 טות6נמפ 01 5. הֹדיֵקע
 18880 רטמסתג .8/מנמפתמ 12964000 10 8860-
 .-11806 00ס 4

 ,הָבָּכְרֶמ ספע1806 (עז. { -) 5. שזַאפיקע

 יב (ג .ןציװרוה ייב גנוטיײדַאב רעטייװצ רעד ןיא (א
 ,ןצישֿפיל

 ןשקע -- 899 --

 ןֶטָק בֶנְו 110016 481 (עק. ךע -) 5 ילקע
 .הָליֵחְּב .ׁשֶפָנ לַעֹו 018089, 280808 8. 7 ?קע
 לַעג רֶרֹועְמ 415880128) תפווסססנת 66). גודלקע

 ,הָליֵחְּב רֵרֹועְמ ,ׁשָפָנ
 .תוררַקִה ּומ 0112 (040.) 5. קיטפולקע
 | ,יוקיִל = ספולקע
 50 תמפאס 1601 6150048000) 08080 0. ןעלקע

 ,הָליִחְּב רֹרָג ,ׁשֶפָנ לַעֹג רֵרֹוע עפונ68
 } 400/ 4188086060, 1 48080846 רומ טלקע םע ד-
 ,שפנ לעג שיגרמ יננה

 ךיז --|| :הּלַּכ .םֶּלְׁשַה ,רֹמָנ 90 6064 {ןמופמ ש. 6. ןקע
 {0 6 צסעצ ורָמָּנַה 00 000, 6 41418060 0 7+
 ,-ָל ׁשיִא ׁשֶפָנ הֹלָּכ 01 101
 ;הָּפְמֹוה רֹותְּב .הָז רַבְּלִמ 4618 טס81468 606 ערטטקע

 ,הָנְוַכְּב עטניקס801י} זֹוחְיְּ 806018117
 (2. ן=) 5 טקארטסקע

 ,ץיִמ .תיִצְמַּת
 ,הָצִמ סטנסמס (ע7. ןע -) 5 םערטפקע
 ,םיַמְתִה ,אֵצָּמִה ,היָה 90 648180 0. ןריטמיסקע
 /  ,םּויק ,תוׁשָי 0418000060 8 ץנעטיססקע
 ,םקָא ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ עלעסקע
 ,ּותְלֲעַמ דוה ס40611080 (0000) 5 ץנעלעסקע
 6 סניל,/ סצ)01:08010ג (2/ |ן-) 8 טרָאפסקע

 ,הָניִדְּמִמ הָרֹוחְמ תַאָצֹוה
 ןרודָאלּפפקע

 .ץֶרֶמְתִה
 .לֶצנִמ סצק10196/ (ע? 8 =) 8 רעטַאטַאולפסקע
 ,הָליֵצְנ סא101980104 6 עיצַאטַאולפסקע
 .לֶצֵנ 10 סצץ1019 . 6. ןרוטַאולפקע
 8004ס1} 10עט8ע6ו8ש0/ (2/ 6-) 8 רעטִידעּפסקע
 הֹולְׁשִּמַה ריִקְּפ .ַחֵלַׁשְמ 8800, 8מ:עקנמק 1

 8006128, ?01008ע01מ8 (ן2 ס-) 5 עיצודעפטקע
 ,תַחְלְׁשִמ סאטס41110ת :ַחֹולְׁשִמ

 ַחֵלָׁש 10 8016, 1סעיטהעס ש. 6. ןרורעפסקע
 ,רעטורעפסקע = רערודעפסקע

 .הָחְמּומ סץסעל (2/ |-) טרעפפקע
 ,רָחּויִמ ַחיִלָׁש סצקעס88 (4/ 8 -) 8 רעסערפסקע
 ,גיקע = גידעקע

 ,גוקע == גוכעקע ,גורכעקע

 .- טפעעסת זמתמ (2/ םיִרָקִע) 9 רֹקֲע
 .רקיע = רקע
 .בֶרֶקָע לֵזַמ 500110 (65//'.) ; - 800/108 5. בֹרְקַע
 .- טגעעסמ שסצמהגמ (2/ תֹורְקִע) 9  הֹרְקַע
 000 01 2 108 26(  סע- ן-)  ן'עַײרקע

 ,הָנֹוציִּקַה םֶחָל רַּכִּכ תַמּורְּפ
 זח1801088 01 1מס תסטפס} 0086- +. תיֵּבַהתֹרְקַע

 ,תיַּבַה תֶרֶבֶג ,תִיַּבַה תַלֲעַּב טט6
 8? טסעת סי 0061806 תנפמ (ן.םיִנָׂשְקַע) ןשקע

 ,ףֶרֹע הָׁשְק ׁשיִא , -

6411460-+  .+,6 

 .ץֵצֹוּפְתִה .ץֵצֹוּפ 0 6401006 6. 70



 8 -- תונָׁשְקַע

 תויִשק ,--8?טס0ט0122688) סט0טע920} 4 תֹונָשְקַע

 .ףֶרֹע

 8גטטסעמ} 008110846, 00001846 66. גָידתונְׁשקַע

 .ףָרֹע הֵׁשק
 8סטסססעמ סי 00401806 (2 פ-) 8 עטנשקע

 .ףֶרֹע תַׁשְק הָשֵא לטסנמהת

 וס 6 8סטסטסעמ, 06 0000:816 ש = ךיז ןענשקע

 ֹוּפְרֶע הֵׁשְקַה ,ׁשֵּקַעְהִה
 יֹרָכָנ 1816 (עז. ן--) 5- || }אוה 36 עויסוו- 265. ריק

 .ודבל ; ומצעב 26 21108614 ןיילַא רע---
 ןעניפעג ןַעמ טעו ץעזוצ םעד טימ רעטרעוו 266 -רע

 .-רע ד טימ גנודניברַאפ ןיא
 ,ןֹוריָנַא 46ע0װ18מ6 (+ ןע-נ = ןַאלּפָארע

 .= סטס (0/ 8600600, ס/ 6 2011000) 3  בֹרֲע

 .-8טזס9} (2/ םיִבְרֵע) + ברֶע

 ,בֹרָע 60 םט2180166 0. ח. ןַײז בֹרֶע
 .-יט1106 (2} תֹובְרֵע) 6 הברע
 ומ 686 סצסתֹומַפ 206 ומ 1מס 000 רקֹובְויברֶע

 : . = זמסץמומ

 ,הָבּורֲעָּת . - פססטניופש , םשיטפ82066 4 תֹוברֲע
 .ןֹובָרֵע לַעַּב שטנסֹוע (27. טַײל -) 5. ןַאמ-תוברע
 .- 006 01 4 8011487 5. בֹוט-םֹוי-ברֶע

 .-6טסמומש 86ע0106 5. תיֿברֲע
 .הָבּורֲעַּת-ְוַּב םס808046 (0. םע -) 9 קינברע
 6םס 16880 01 1806- . תֹוּכוס-ברֶע

8 -. 

 .= סטס 01 02880ט6/ {, חֹפַּפ"ברֶע
 .=0ט6 03 םסוש זמססמ . שדוח-שארי-ברע

 יהּוטְּפַמָא , -- צמוס0 זמט1410066, 180216 ;. בֵר"ברָע

 .= 606 01 000000086 5. תועֹובְש-ברֶע
 .- סט6 03 +מס 880086מ  תֹּבַׁש-ברֶע

 .- סט6 03 16 וגס}צ 880089מ +. שדֹוק-תּבַש-ברֶע
 יֵעֹורְנ יִכֲה טטסע86 80). 900. טסגרע

 הָזיִאְּב .תֹומֹוקְּמַה דַחַאְּב .םסנמסטט76 ץעגרע
 ,םֹוקְמ
 ,םוקמ םושב תסיושמסעס םינ ץעגרע ןוא --

 8010600267:60, 1ת 80146 1806 ואװ ץענרע -

 ,םוקמ הזיאב
 8016 62116 דנוק ַא ץענרע :הזיא 8016 ַא ץענרע --

 ,דלי הזיא

 ,רַתֹוי ַעּורְג ,יֵמ עּורְּג טטסע86 00/. 0000. רעגרע
 ;רֵעָצ ,םַעְרַה 00 טסצ, 00886, םע1006 ש 6. ןרעגרע

 ,רֶעָטְצִה 0 םע10ש66 ש. זי ְךַיז - ||

 ,רֶעַצ םע1ס1 9. שינרעגרע
 68ע0מ (48 00//700) !ץֶרָא ספניסת (48 2106 . רֹרע

 ,הָמָדֲא 1820, םשסטמ :רָפֵע ,הָמָדָא

 ,תומ 40 016 דרע רעד ןוא ןווג --

 070. ותמ היה 60 26 6686 דרע רעד ןוא ןגול --
 יער בצמב היה 80 06 08017 41

676 1 

600. 

 המְרע -- 8

 וס טס ןמ 8 086 000- דרע רעד ןוא ןַײז (/60) --

 ,ער בצמב היה 016102
 ךל םס 40 2611! !ןַײרַא דרע רעד ןוא ווג 0000. -
 ! ןודבאל
 00 2011 רױאופמ !דרע רעד ןוא ּפָאק ןטומ (0074.) --

 ! ןודבאפ ךלי 1

 .הָמָדֲאָה תַדֹובֲע 8םעוסט1?גו/6 5. סעברַא-דרע
 םקד1סט1901189, 18ע706/ (1/. =) 5 רעטעברַא-דרע

 .רֶּכִא .הָמָדֲא דֵבֹוע
 תוְחֶא 144060 ץענסקס!9})/ 1240 8 ן'ַאב"דרע

 .הָמָדֶא
 .ץְרָאָה חַביִחְּב םססעצ8ממש 4{. גנובַײרשַאב-דרע

 .קֵחֹוד ןֹומָה קע088, סעטפמ +. שינעטערט-דרע
 םֶלֹועְה לֶׁש 9סנמץסץ8) !יצְרַא ס9נ?מ} 66/ שידרע

 ,הָּזַה
 .םָרָח לֶׁש 6816מסת !הָמָדָא לָׁש 04 סתנומ 06)} ןררע

 ,םרח ילכ 681906מוש216 םילכ ענעדרע -
 | ,ןדרע = ןרעדרע

 יץֶרָאָה דַעַר 08:920ט0880 (עז. | -) 9 שינרעטיצדרע
 רּוּדַּכ 10110801181 81006 סז 8ממסעס 4. ליוק-דרע

 יֵץְרָאָה
 884-87 (026 0/ 126 2700063 0/ 2002 5 בֹורֵע

 ,בוריע = בםורע

 .-ביריֵע = ןיִליׁשְבַּת-בורע
 ,=986 ץט06008 (2/ תוורָע) . הורָע
 "גץזפמת00 840 1684װש, 1106 01 2 +. ךֹורֵע

 . = 061181 '18!ת4016 08

 .ש דֹוח-שאר-בֹרֶע 620 ח"רע
 גמ 80106 ן12068 26/6 820 006 וַײװרעטרע

 ,הכָו הֹּכ ,םיִדָחֲא תֹומֹוקְמִּב 6

 ,--180689 5 /. תֹויַרֵע
 ,עטלרע = הֹליִרֲע
 ,טלְקִמ-ריִע .ז ,טלקִמ-ירע
 6891004010ת, ט2106 } 00זמק811804 ; ץעס- = ְךֹרֶע

 . = עס1110ג

 1מ ץעסמס1110ת, 601004:1801ש6197 ךָאנ ךרע ןכָאנ --
 ,ךרעה יפל

 ,ךכו ךכ ךרעב 2004 80 ומטסמ ךרע םעד ןוא --

 ,תילכת ילב ,ץק ןיאב זט1909 606 ךרע ןַא ןָא --
 ,"5 בורק וךרטב 8006 ךרע ןַא --

 .-ע016 07 1160 (2/:029.) 8. ׁשלּושְמַה-ךרֶע
 .= טם01ע001061860, 202-96ו0 (1/. םיִלָרע) 8. לרֲע

 ,עטלְרֶע = הלִרֲע
 .= עעסעט06 (2/. תולרע) 8. הֹלְרֲע
 .- תסמת-)010688 (2/. 8 =) עטלרע ,עטלרֶע

 גסתספו} 5 טַײק -||:ןֵּכ ,רֶׁשֵי 100085 66/ ךולרע
 .בֵל תַרְׁשִי ,רֶׁשֹי
 ,דבכ 40 1גסגסזי ןטלַאה ךולרע --

 ,הָמָרֵמ 460619 ;-- סטמתנתק  הֹמְרֲע
: 
: 
 ו



 טסנרע

 5. טַײק =|| זיִניצְר 68ע0081) 8011008 06/- טסנרע
 ,תּוניֵצְר 0816802088} 86:1068

 ,ךירָאּפ ,ןִיָנִמ סע8 (11. ס-) 5. ערע
 ,ןצרוא = ןצרע
 80 1186 600.||!ןֹוׁשאָר 11986 000. 0000. טשרע

 הֶו הָו ךַא סםוצ סתוצ תסשג ןט80 םסשש ּוהָנֹוׁשאִר
 ,לֶבָא ,ךַא סג 6070. || ! הֶּתַע
 ,התע חו ןט80 תםסוש םשרע טצוא --
 ,לומתא חז סת}ש ץ6860108:} ןטכענ טשרע --
 ךָאנ ווא רע טשרע ,קעװַא ןיוש ןוא רע טנוומעג בָאה ךוא דד
 } (ג0ט916 םס 085 8000, טט9 110 8 81111 ָאד
 ,הפ ונדוע ךא ול ךלה רבמש יתבשח 6

 ,םָחָר רֶמֶּפ 1186-001 6114 (2/ ןע -) גנולטשרע
 טסומפמ םֹוטֹותַה וו 30ע 106 11/80 !רֹובְּב
 ,הָריִּכְבַמ 116

 .הָנֹׁשאָר ?וע81ץ, 11:89 066. םנטשרע
 .,תבַש-ברֶע = 020 ש"ע
 .הָיִלְת 80811016 (ז. | =) 5. טָאֿפַאשע
 תַוְצִמ ע882681סע 00101826 (10 ס-) 4 הֹׂשֲע

 תסמ-0סױש ;-הֿפ- (8 טיסומפי) עז. רשע
 וי = ,יוג

 1160 תנהת, טס819מצ זמםמ (//. םיִריִשַע) ,. ריׂשֲע

 {נוסמ שסזמ2ת, שס81/ג} (2/  תֹוריִׂשַע) הריִׂשע
 . = זטסגפת

 ,רֶׁשֹע --  1008, 1068198 8. תוריִׁשַע
 ןטס8198 01 140188. 81089 5 חרוק-לָש-תֹורישַע

 ,(א לֹודָג רֶׁשֹע יט 18
 ,ה בּוׁשִּתיֵמְי-תֶרֶׂשֲע == 600 ת"ישע
 ,שדוק-תּבַש-ברֲע = 680. ק"שע
 .-?סמ ת הרֶׂשֵע

 םָארנָאֿפ -- 9884 --

 זמס {סםפמ 01 '160698 (65/-002) 85- תֹבֵטַּב-הֹרָׂשַע
 470 ס014000'010060001 0 106 ןלפ} 5106006 0/ 0וש-
(84/60) -= , 

 *קסמ 16010ע87 164 קץוסט8 4. 2/ םיִנָלְטַּב-הרָׂשַע
 מסמ 10212081260 ס} 8 0028/024004 0
 .-.ומֿפטַ;ס 8 ףטסעטזמ 101 רטסעפמוק

 זתס ?ו8ל 104 זמסת ױטמס 8. 2. םינֹושאֹר"הרְׂשִע
 = ס0צ8ס 10 186 8ץ0220806 101 טסע8םֹוק

 י- - ,תוריִשַע = תֹורְשֲע
 *ןמ8 ?יטסתטלץ-?סטצ "7 (80 9. העּברַאוםירְׂשֶע

 טסס8 01 486 תזיסמםס18 :ׁשֶרֹּקֲה יֵבְתֹּכ 8סע1קטג8
 .םיִבּותְכּו םיִאיבנ 8460 180 118010018ק8

 (גס 168 ץו28ט08 (0/ 2092 6 20 תֹוּכמ-רׂשֲע
 גוש

 זתס 908 8009 0} ן18זמ2מ  ע/ ןֹמְהייִנְּב-תרְשַע

 ?06 ?סמ 6010112826216208)// 4 27 תוּוּבִדַה- תרָשֲע
46081096 346 - . 

 ןע0 168 1086 111068 01 8 27? םיטבשַה-תֹרְׂשַע
61 -. 

 +מס 668 4875 0? ק6ם1 + // הבּוׁשִּת-יֵמי-תרׂשֲע
6060 20092-269//0060 = /4:6/00) 0006 
 . = { עס10-144מזעי)

 8 זוזמס 0? ןסצ, 1401111001, 16061ע9 8. הודָח-תֶע
 ,אָגנִחְו אָלּוליִה .

 .--{ט?פטע6 8 דיִתֲע
 .-?ט?טע6 606218 + ק/. תֹודיתע
 8 ?ותגס 90 00, 8 31106 00 06 4 תוׂשעַל-תע

06 -, 

 .- 8 +וזמס 01 1100016 + הֶרֶצ"תֶע
 .- ץצסץג910ט8 4140 א. ןֹוצָר"תַע

8 
 זתס 8סטסתוססמפמ 10600ע 01 106 110מעס6 5 9

 זזווו.||זיִרְבִעָה תיֵּב-ףֶלֶאָּב הֵרְׂשָע עַבְׁשַה תֹואָה 8736
 ,םיִנֹומְׁש סואמ?צ

 ,השרַּפ :קרַּפ :קוסָּפ == 60שז. 'פ
 18. תפנמס 01 זמס 816 פ (פ (ע? ןע -) += אַּפ

 ,(פ) הָׁשּוגְּדַה פ תֹואָח םֵׁש

 זי תתתמס 01 406 88/118066 פ (עז. ןע -) 8 אָפ
 ,הָּפְרֶה ט תֹואָה םֵׁש
 ,(ף) חפוקז אפ !סתי /8) 1181 18 (ף) אפ עגנַאל --
 ,םו הפופכ אפ 90 2646 106 (פ) אפ עמורק --

 .הָמיִפְּת 6896װ180) 8612ט16 +. עקמיאָאפ

 ,142601041008 רענַארפ ןיא (א

 ,םָפֹוּת 000?08סנ 8610: (ןע. סע -) 5. קישטשמואָאפ
 ,דָכֹול

 ,ןַײז לחֹומ = ןעשטַאבָאפ
 ,ריִּזַאָה דַמָטַמ רטס89מסע 8. עדָאנָאפ
 ,(ריואה) חַצ ,רֹוהָט 801סמ0, 0168 060/. ענרָאגָאפ
 ,ןָכּומ תֹויָח 108610088 5. עיװָאטָאנָאפ

 םוקמ 1110-88018 898110 עיװָאטָאגָאפ ןוֿפ עיצַאטס --
 ,תושפנ תלצחל

 ,בָעְתִנ 8סמ1מ8 016 06/. ענַאנָאפ
 ות 2 18מ80886 82080ת מצ םסת- 000 עקשייונָאפ

 ,םִיֹוּגַה ןֹוׁשְלְּב ,)ס68

 ,הָרּובְה טגנ181 8. בעשזנָאפ
 .,תֹועָרְּפ ע109 עז ןע -) 8. םָארנָאפ



 ןֿבומָארנָאֿפ

 90 ש. ם.ן|:תֹועְרְּפ הֹׂשָע 90 1109 ש. ת. ןרומָארגָאֿפ
 ,ילֲע ֵּפַנְתִה 0980

 הֵׂשֹוע .ָעֵרֹוּפ 1096 (2/ סע -) +. קישטשמָארנָאפ

 ,תֹועְרפ

 ,לֹודָּנ ןֹודָאְּכ ןואס 8 1010 600. עקסֿפַארנָאֿפ
 {ןססז+ 01 המ סלסת, םסםנפמ- (2/ |-) + רָאֿפ

 .רּונַּת תַּפְצִר 6

 .הָמֹוּד 81/מ118/ 06). ענבָאדָאפ

 תלחמ ןימ) הֶרְגַרּפ ם0088188 םסטפ 5. ערגַארָאפ
 ,(םילגרה

 ,דֹׁשָח 90 8080601 ט. . ןעַײװערזָאדָאפ

 .קעטַאדָאפ = טַאדָאפ

 ,םַמ ותממס89 184 (2/. סעקט --) קעטיוַאדָאפ

 ,תּוניִתְנ 8וגט166640ג, 611126088/0 +. עװטסנַאדָאפ

 .תּויְחְרוָא
 ,חֶרֶזָא .ןיִתֶנ םגמ1669, 010/608 (2/ ס -) . ענַארָאפ
 .םיִמְקִּפ .עקְׁשִמ 6168 5. עו. סעקנָארָאפ
 .ויָנְתָמ לַע ויָדָי םיִׂשְּב 8161זמ סס 400  םעיקָאב-דָאפ
 .לּופָּכ 0016 60). עניָאװדָאּפ

 ,(רעשל טחמ) תנבכמ 821/-ץומ עקלופש עניַאװדָאּפ --

 זט1ג0108816 :ףַּתְרַמ 0618 (2/ |-) 5. לַאװרָאפ
 .ףֶרֶׂש ןִיַי ּלָׁש יָנֹומימ רֶחְסִמ 1101 טט8

 ,ןֹולֶמ וממ (21 ס -) 5. עקרעיוודָאפ
 ץ!תומ 86 686 1009 01 8 םוו} (27 ן-) 8. לױדָאּפ

 .הָעְבִנ יֵלְנַרְל רֹוׁשיִמ
 ,תָּלִנְלִג ףֶסָּכ ם080-18+,} ס811181108 . ענשודָאֿפ
 ,הָדֹוּת 682ת1:8, 018019346 (2/ ס -) פ. עקַאורָאּפ
 .םָיק .רֶׁשֵא 0 ססת1?געזמ 2 . ןעװעדרעװטדָאפ
 ,סעקיױלש = סעקשזַאיטרָאפ
 .עקַאױדָאפ = (עוקַאירָאֿפ

 ,ףויְז ,חּואָּמַר 1806 (2/. } -) +=. גָאלרָאפ
 .הָּפְצר 1001 (עע. ס -) 5 ענָאלרָאפ
 זמסתמס88) 28802688, 0836 (2/ | =}) 5. טסָאלדָאפ

 ,הָלָבְנג 6

 ,נופדעוו == גולדָאפ

 ט110 תמהמ, 62808/6, (2/ סע --) . ץעילדָאפ
 ,לַעיָלְּב ןֶּב .לֶבָנ 860064161

 ,הָּלֶבְנ ס8עע1סמ (1// 8 -) 8 עלדַאפ

 .לֵפְׁש זמספת, 0886) 02881810 ט116 00/ עלדָאפ

 ,לֶבָנ
 .ָּבְִׁשְמ פוגנ1009 66). עלנעלרָאפ
 ,קעסָאנדָאפ = עקטָאימדָאפ

 ,הֶׁשָרֲח הֶּדְלְּנ םסטס 8016 (עז. סעקס --) 8. קעסוָאנדַאפ
 8416-166 :קעסָאנדָאפ = (21/ סע -) 4. קיסינדָאפ

 .אֵּקַׁשְל קּוּדִח 6110

 .טָּפְׁשִמ תַחַּת לֶמּומ פטס16064 90 11181 400. רֹוסרָאֿפ

 ,םָׁשָאְנַה סמס 206004860 (2/. --) 4 עמיידוסדָאפ

 8 1021 102846 01 (4/. סעקב -) { קעבוָארקסדָאֿפ

 םָחְל"ֹתַלַה 40ט8מ 80/8066 ?זסזמ 906 08

 .הָבָרֲעָה ןִמ דֶרנְּמַה קֵצָּבִמ

4 

 ענרעטווָאֿפ -- 886 --

 ,קעלעדופ == קעלעדָאפ

 00 ץבצ 48ע689 8690סת6/04 10, 90 ש.  ןעדַאפ

 .ףֵנֲחַה .ׁשֵּמַׁש דטסס6

 ,(ברָנל רושק) תיִריִּב 8100/ (ז ס -) 8 עקסעדָאפ
 ץיִמַא 68נ1מ8, 2016, 10811088 00}  ענלַאֿפערָאפ

 .ב5ָ ץָמא טס160088  טַײק --||:בֵל

 - ,הָיָלּוס .הָּדְלִג 8016 (ע. ס -) + עוושעדָאפ
 רַׂש הָנְׁשִמ 1160660800-6010061 6. קינוָאקלָאפ-דָאפ

 ,רּודָּנַה

 *טמ6061-10160," 086 טםס (2/ סע -) = ןַאפרָאֿפ

 ,לֹודָנ ןֹודָאָּכ גָהַנְתֶמ ׁשיִא ןנ18ץ8 96 40

 הָכיֵמְּת םטעקסע?,' קעסע (2/ ס--)  ערָאפדָאפ

 | .ןֵעְׁשַמ
 .ע רָאּפ דָאפ = עקרָאפדָאפ

 .ןעמַאצָאפ = ןעפַאצדָאפ

 : .דַחֹׂש טנ1טס 8. פוקדָאפ
 .םּוּטַה לַעֵנ םסץפס8806 (2/ ס -) 5. עוועקדָאפ
 ץסטמפ 288186תת9 0? 8 18001 א. קישטניבַאר-דָאפ

 ,ריִעָצ בַר-הָנְׁשִמ
 06121160, 8111 סניסטזמ- 060/. ענבָארדָאפ

 ,טֶרֹפֶמ 8841
 ,םעקמסיבָארד = קעבָארדָאפ

 60061804/ טם001:128ת8 (// |-) 5. רַארדָאפ
 ,תּונָלְּבַמ

 הָנְתַה 60 6000ע809, טת06118/26 ש. . ןעװעדַארדָאפ

 ,תֹונָלְּבַק לֵּבַק ,תּונָלְּבַק יִאָנִת
 0009:80901) ט240/- (ע/ סע -)  קישטַארדָאפ

 .ןֶלֶּבַה 4816
 ידי לענ קֶזָנ םצזג / 46111106ת+ (27 | -) א. ווירדָאפ

 לובנ תנסה

 .תגסה ידי לענ קֶוָנ םָרֹוגָׁש 469:16899) 06/. ענווורדָאפ

 ,(לובנ

 .ויִרְז םפמסצ , 01ס0סז 40/ ענצנערדָאפ
 ץ1006 806066 0206 (2/ ס-)  עקווושרָאפ

 ,תֵחַּתִמ הָרּוְּת הֶכיֵתַח
 .- 8100-106/ (2/  תֹואפ) ; !האַּפ

 ,ןינַע אֹל 06 40 10901686 האפ ןוא ןגול טינ (46.) --

 06 40 1תם- האפ רעקנול רעד ןיא ןגול םינ (40.) --

 ,ללב ןינַע אֹל 461686 ומ 146 80
 ס0עמס} 03 926 11014 1616 106 486 26- = ?האפ

6 6000000 (00006000) 004 986 +0 4611 

 + == (17607י6198)
 .ענַאגַאפ = ענַאהָאפ

 .ןְדְבֶא ,הָיְלְּכ עטגנמ, 668901102 4. לעבִיהָאפ

 .!האַּפ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עלעקהאּפ

 ,תּוניִתָמִּב טאָל 810סט17, 8691 66. עילָאוװַאפ

 ,רֹאָמ טַאְל טסעֶצ 8106 666. עקנעילָאװַאפ
 ,םֵקָׁש ,יִטֶא 8100, ף169 66/ ענלָאװַאפ

 .יִלָלְּב םםססוי81} רטמס168816 66. ענלַאווָאפ

 ."יִרֲחַא ףֶכֵּת 1:ממג00180617 8?/ס/ 066 ענרעטווָאפ

 23י*



 טאיווָאפ

 ,(ןילופ תנידמכ) זֹוחְמ 0180ע106 (408 201000) 8. טַאיװָאש
 ,לֵבָנ 18066, 30106166 00/. טעלַאיוװָאפ

 ,לבָנ 90 188, טנלגס/ =. 2. ןרעװ טעלָאיוװָאפ
 890000664 ןהָּבִר 80600060 1/010, ןהזמ 8. עלדִוווָאפ

 .ןיִפיִוְש תַחַקְרִמ ס!טנג8
 הָכָכְמ 8200, 898016 (26 ם=) +. עקטעיווָאפ

 .הָוְרֶא
 תס41:108910מ, 200106 (2/ ס-) 5 עקטסעיװָאפ

 ,(טפשמל) הָנָמְוַה 8טנמממסת8 !הָעְדֹוה

 ,טנערעווָאפ = ענרעיווָאפ
 60611108'1, 1תפטץעס00108 (עז. ס --) 8. עינַאטסווָאפ

 ,דָרָמ
 ,דרֹומ 6061 (2/ סעצנ -) +. ץעינ|ַאטסװָאּפ
 ,םִּומ ןע0980מ,} ץ08000/ (עז. ס =) 5. עֹוַאפ
 ,ׁשיִבָּכַע יֵרֹק ססטיטסמ 8. עיניטעוװָאפ

 ,עינומעווָאפ = בעוועג-עיניטעווָאפ

 ,ןֹוליִו יִּדְסֶמ ,הָעיֵרְי סט1:6810 8. ןָאילעװַאפ
 ,'דכו ןובשח) קֹדָּב ןֹהָּב 90 טסעג} ש. 6. ןעַײרעוװָאפ
 ,הָׁשְרּומ ,ַחֹכ אָּב 8000/םס} (1/ ס -) 5. ענערעווָאפ
 ,ןעװעלַאשזָאפ = ןעװעלַאזָאפ
 םיִליִתְּפ תֶכאָלְמ ןעט888616000710-ט00ע4 8 טנעמַאזָאֿפ

 ,ףֶסָב ֹוא בֶהָז יֵמּוקְר

 ןג8880100006ע1ס6-טטסנאסנ, (27. | -) 5. ריטנעמַאזָאפ
 ,לָתֹוּפ 18066-ע1

 ,הָׁשרַה 90 1100, קס11019 ש. 6 ןעילָאװזַאפ

 .קיִח טס80זמ (2/. ס -) 8 עכוזַאפ
 ,הָנְמְזַה םטעגנמסתפ (/. | -) 8 וויזָאפ
 ,םֶלְחֶמ .יִבּיִח ןעס816וט6 60, ווָיטַיזָאפ

 ץפץסע- 8. || !ןֹודָּקִּפ לֶׁש 01 6020816 44). ענטיזָאפ
 ,תּוכָלַּמַה יִרָטְׁש ,רָיָנ-ףֶסָּכ 1מסמסיצ , 0818

 ,הָאְוְּלַה 1סּפמ (2/. פ -) 8 עקשטיזָאפ

 ,הָמָרָא יִרְנְרִג 8לעפ6 טסעצק (}. ס -) 5. עקמעיזָאפ
 ,בָצֵמ ,םֹוקְמ ןט0811108 (1/. ס -) 5. עיִצִיזָאפ
 ,הָאְרַמ םמסיס 80 קס818206 8. רֹיזָאפ
 ,(א דֹאְמ בֹורָק 61086 000. עֹזַאפ

 ,"ל דאמ בורק 61086 סי ןבעל עזַאּפ --
 ,בצֵמ ,דָמֲעַמ סס86 (2/. ס -) 8. עזָאפ
 ,עכוזַאפ = עכעזַאפ

 608 םהצס ךֹוּפָצ 0. עשוָאב-עלײמ-עסלַאשזָאּפ
 !םַחַרָי 'ח טעסמ ט8}

 יח 10 ם:םתל, סמ6סש 6. 4. ןעװעלַאשזָאפ
 ,הָפֵרְׂש 110, 008488ע80104 (2/ | -) . רַאׂשֹזָאפ

 ,הָרֵעְּב
 ,שֶא הֵּבַכְמ 11סנג8ת (עז. סע -) +  קינרַאשזָאפ

 4600 04 5. || והָּפִרְׂש לֶׁש 01 110 06/. ענרַאשזָאפ
 ,םיִּבַכְּמַה םֹוקְמ 4146 111:6-ס6
 11/0-  עדנַאמָאק ענרַאשוָאּפ --

 ,שא יבכמ רודג סס,6
 1110-001808תץ;

 ,םיוז ַא ,888 שיסור ןוֿפ רשפא (א

 : ןָארטַאפ -- 896 --

 60 ץע0110 (סעוטס, 2006110 ש. ?. ךי ןעווישזָאפ
 .ַחיוְרַה

 ,םיִּכַה ףַנְּכ 180 01 2 םס0169 (2/. | =) 5. טָאֿפ

 טטסזמםמ טטג0 00286218 (2/. פ -) 8 עקשטַאטָאפ
 ,רֶבָּד לֶכָל תֶמֶּבְטַמ הָׁשֶא טס סשסק 8

 ,עַרֶז טס8161109 8. עװטסמָאטָאפ

 םִיַמ ףֶטָׁש סטיעסת9, 8לעס8נג (2/ סע --) +. קָאטָאפ
 טונ:םות :רֶּכְּמַה ףֶרֶׂש 9:08016, ת10188808 5. עקָאטַאֿפ

 ,ׁשֵבָּד ףוצ 0209צ

 60 00280ת9 40 סטס/ץפמומש ש. 4. ןעװעקַאטָאפ
 ,(שיא רמאיש רָבָּד לֶכְל םַּכְסַה

 ,גָלְׁשַא ואָילמ ץס1884 . שַאטָאפ

 ,םִיַק ,רֶׁשֲא 90 ס0ע1ניזג ש. 6. ןעוװעדרעװטָאפ
 ןעווטדרעוװטָאפ = ןעדשזרעװטָאפ

 . ז. ךיז ןעפיוטָאפ
 ,(א ניִׂשֲהְל רֶׁשְפֶא הֹיִה
 116 080209 פאק ןוא םונ םא ךוז םעפיוטָאּפ םָאד --
 ,הז גישהל ול רשפא יא 6סנמץניסמסמ0 8

 ִיַּבְרִּבַה תַעּוצְר 8מססנמ8סנ'8 8?געזטק 8. שטַאיטָאפ

 ,םיִרְקְדִנַסָל
 'ׂ ,קָאטָאפ = קָאיטַאפ
 סט1/ סת 96 תפעס 01 (27 םע -) 5. קונשטולוטָאפ

 ,ףֶרֹעֶּב הֶאָּכַה 60 0046
 םמקס 01 1116 2601: 0601קט (ןע, ס -) +. עצוליטָאפ

 ,ׁשארָה יֵרֹוחֲא ,ףָרֹע
 00 26811800 עצולומָאפ ןוא ךיז ןצַארק (40.) --

 40 06 ססתגע'סמ,(6

 ,קפקפ
 ,עצולומָאפ = עצונליטָאפ
 ;ַעּוׁשעש 810048010609, 6017618008 5 עכעיטָאפ

 ,גָנע 661186
 ,עקָאמַאּפ = עקיטַאפ
 ,ףֵגַנְתִה ,לׁשָּכ 90 86001216 ש. ?. ךיז ןעקיטָאפ
 80060028060 01 280 (22 8-) 84 עלטַאפ

 .רָעָׂש תַעְּפִש
 ,תיִנְבְנַע 1סג810 (1. ס -) 3. ענַאשזעלטַאפ
 ,עדָארװַאקס = עינלעטַאפ
 .עקלעטעפ = עקלעטַאפ
 1840 ; רֶחְסֶמ תַדּועְּת 1:0006 (ע?. | -) 5  טנעטַאפ

 ץ8000066 601004  !הָׂשֶדֲח הֶאְצְמַה לַע תּוכְו הַדּועְּת
 ,תּוכְו תַרּועְּת ויָלָע ׁשּיִׁש ןֹועָׁש

 ,-לַע תּובְו תֹרְוטִּת גָּׂשַה סס 8069 ש 6. ןריטנעטַאֿפ

 ,ליִׁשְבַּת ,לֶכֲאֵמ 6188 (2/. ס --) 8. עװַארטָאפ

 קבאלנ קייִּתְרַנ 089091086 (2/ סע -) . ?ןָארטַאפ
 ,(הפרש

 8004609 01 8 (000) (2/ סע --) 8. ?ןָארטַאפ

 טמץקע80- !הֶביִׁשִּיַה דיִמְלּת '181עג01081 8086סזג+
 ,הֶׂשֲעַּמַה םַלֹועְמ ֹוניֵאָׁש םֶדָא 01021 תגהמ

 ,ךיז ןקישעג ,ןטסַאפ ,ח000208 שיסור ןוֿפ רשפא (א



 עקסנָארטַאפ

 לָׁש 01 8 '181ז006 8600609 40/ עקסנָארטַאפ

 ,הָביִׁשְיַה דיִמְלַּת
 60 8881827 וַעֹלְה 90 416 6. ןע(לֿפַארטָאפ

 : ,ןֹוצָר עַּבְׂשַה
 םיִבְבֹוּמַה טיִרְמֹוׁשַח דוּדְנ ט81ע01 (עז. | -) 8. לורטַאפ

 ,ריֵעָּב
 ,ּהָרְמֶׁשְל ריִעָּב בֹבָס 90 מ80ע01 2 6 ןרולורטַאפ

 .ֹוּתְדַלֹומ בַהֹוא ט891109 (1/. | -) 9. טָאירטַאפ
 ,תָדָלֹוּמַה תַבָהַא ןנ89910618ז4 5. םיטָאירטַאפ
 ,תָרָלֹוּמַה תַבֲהַא לֶׁש ט80:10116 66}. שיטָאירטַאפ
 ,שיִא תַנּומְּת טסע0:819 (ע/. | -) 8 סערטָאפ
 ,םִיַבָרְק 611:118, 0010618) 2008 8. עז. סעכערטָאפ

 ,((םעכעבעב += םִיַעמ

 812 07 8180 ;הָאיִחְמ ס18מ (21 שטעפ) פ שטַאפ
 ,הָריִטִמ גם 4146 1406) 008 סמ 1986 08

 .יָחָל תַּבַמ
 העיגפ ,ןובלע 148016 םינפ ןוא שטַאפ ַא (466)) -

 ,דובכב

 6וטנמ6 םטת18- ןעמָאנ ןביל ןַײז ןוֿפ שמַאפ ַא (40.) --

 ,םיהלא שנע תמסמפ

 8סעמס9מ1מפי 1016184 תבש טוג ןוא שטַאפ ַא (404.) --
 .ןינעל ךיש וניאש רבד 90 486 םט6

 .דָּבְכִנ םסתסניםמ016 46). ענטָאשטָאפ
 ;הָלָחְתַה 0681ממומ8 (ע/. סעקט -) . קעט|ַאשטָאפ
 ,הָרֲעְג סט

 ,תֶבָּכַר טע91ת (7. סע --) 8. גנָאשטָאֿפ
 ,הָּלֶחְתַה טס9תמומפי (ץז. סעקט -) 5. קעטומָאשטָאפ
 ;רָאֹוד תיֵּב ט080-011106 !רָאֹוד טס89, תג811 + טשטָאפ

 ,תּוליִכְר 408810 (/3.) :הָעּומְׁש עטמגסצ+ (10.)

 ,רָאֹוּד לֶׁש חס8981, 01 זמ21| 46} עװָאטשטָאפ
 ,םיבתכמל רָינ 8090-עפץסע רוּפַאפ עװָאטשטָאפ- --

 ןעס8לג8, 169061-081- (20. סע -) ןָאילַאטשטַאפ
 ,םיִבָּתְכִּמַה אֵׂשֹונ ,רֶּוַּד 210ע

 ןט086-011106 ןמס- (ז. ןע -) . גנוזַײװנָא-טשטָאפ
 ,רָאֹודַה תיֵּב תַאָחְמַה 4697-0:6461

 ,רעטשטָאפ = רַאטשטָאפ

 ידי לענ ַתֹולְׁשִּמַה ריִחְמ ע080826 3. טלעג-טשטָאפ
 ,(ראודה

 ,ןָאילַאמשמָאפ = רעגערט-טשטָאפ

 תֵנְתֹוח טס8?84880-8זמ0 (עז. 8 --) 5. עקרַאמ-טשטָאפ
 ,רָאֹודַה

 דיִקְּפ ץס89ע0880ס/ (עז. פ -) 8. רעטסנ)ַײמ-טשטָאפ

 ,רָאֹוּדַה

 1:660ס1ע 09 186 108118 (ק/ ס -) 5 רעטשטָאפ
 ,ןָאילַאטשטָאפ == ;רָאֹודַה קיִוֲחַמ ,רָאֹוּדַה רֵבֹוח

 ,םיִבָּתְכִמְל רֶיָנ םספס-עפקס 5. רופַאפ-טשטָאפ
 תיֵּב ט089-01006 (קז |ן-) 8. רָאטנַאק-טשטָאפ

 .רָאֹוּדַה

 ן080-08ע0, ק08981 (2/ |=) 4. טרַאק-טשטָאפ
 | ,הָיּולְנ ,םיִמְרַּכ 64

 רעטכַאֿפ -- 884 --

 160961-טסנצ 18821- (17. ךע -) . לטסעק-טשטָאפ
 ,םיִבָּתְכִמְל רָאֹוּדַה תַבַּת טסצ

 ,ןּוּקֶּת םבסמ01מפי, 1601: (1/. ס -) 5. עקנושטָאפ

 40 810801: 8 ;(םיפכ) אֹהָמ 40 0180 ש. 6. ןְשטַאפ
 ,רֹטָס טסע8'800 1806) 40 ססצ 2 ק6180ת'8 ס8ע8

 10 8ז0808 026 שש. 766 ְךִיז -|| ;ויָיָהְל לַע ׁשיִא הֵּכַה
 חָא ׁשיִא הָּכֲה ,ּוהָעָר תֶא ׁשיִא רֹטָס 809מ8'6 6

 ,םִיָחְּלַה לַע ויִחָא
 ךובתה 40 00889 עלעכַײב ןוא ךוז ןשטַאּפ (404.) -

 ,ובבלב

 ,ןּוחֶמ םניסטמ0 60/. ענַארעשטָאפ
 םיסירג 86ע0011מ8, 181188 ךעלפטרג ענַארעשטָאפ --
 ,םיקד

 .רטיצַאפ = ערעשטַאפ
 ,טקרעיצַאּפ = עקרעשטַאפ
 :ךֶלְכַלְמ 80116/ (44. םע -) 8. ןוקשטַאפ

 .ַטּורָג רֶפֹוס 801:800161

 ז0 וףֵּנַמ .ְךֵלְכַכ 00 6וע9ש, 8011 ע 6 ןעקשטַאפ
 ?0 . ?. ךיז -||:ַעֹורְג ןָפֹואְּב בֹתָּכ 8סע10016, 80ע801
 ,ָּב לָּפִמ גתטס 90 00 ט19מ

 6188 שסע .ָּךּולְכִל 80וגמ8 9. ענינעקשטַאפ

 ,הָאְלַמ חָכאָלְמ

801100161 

 ,לפ == יַאפ

 ,ןֵּכְחַּנ .ןְציִל ס!סיטמ (2/ | -) = ן'ַאיַאפ
 .עילַאפ = ליַאפ

 ןו816100) 0ט6ע0089 (2/ ןענ- (ס-) 8 ָאטליַאפ

 ,ןֹויְלָע דֶנֶּב
 ,(לוחמ ןימ) הָּיִנְפֹוּפ ןס11:8 (000006) 8 עקליִאפ

 006 08מ90166 10/ זמ11/- (2/. סע -)  קינעימָאפ
 ,(אבצה תדובעלכ רֶּבֶלָנ ,ׂשּופְּת טיש 86עט6

 .קונטמיָאפ = ענעטיָאפ

 ,הָאָקְׁשַה סט81611מ8 8. עיִאֹפ

 סס 0800, 10 ם1טס 40 60114/ עיִאפ ןבעגנ -

 (תומהבו הקשה

 ,תַבָּכַר ס18ומ (ע/ | = ) 9. דֹועיִאפ

 הָקְׁשַת 00 ס0800/  םֹוטס 00 01/תצ ט. 6 ןעיאפ
 7 ,(תומהכ)

 ,ןֹויְלִּמ דֵּבָל 1016 .. טשיִאפ
 ,דָבָל לֶׁש 04 1616 40 ןטשיָאפ

 ,רַענ טסצ, 161106 (2. סעקל -) 4 קעלןָאכַאפ
 .ענבָאדָאפ == עשזָאכָאפ

 .עלַאווכָאפ = לַאיוכָאפ
 ע8180, 0/:001000002ת (2/ ס -) 5 עלַאװכָאפ

 .הָלְָּת ,לֶלָהַמ ,חַבָׁש
 ,יָחָׁש תיֵּב געמגקופ (1/. ס -) 8. עוװכַאפ
 ;םיִרָּכְׂשִנ תֹודָׂש 18, 16486-8016 (ע/. | -) 5. טכַאפ

 ,הָריִכֲח 16886 !הָבָלֲחַמ 68ו7-?ם1יזג
 ,ריכחה 60 1{פנזמ 014 טכַאפ ןוא ןבעג --

 ,רֵבֹוח 16880-ת0166ז (4. -) 8. רעטכַאפ



 ריכָאפ

 ט}8?ס1 :תיִפּוחְלַׁש 0124462 (2/ {|-) 5. ריכָאפ
 .הָעּוּבְעַבָא

 ,רוכָאפ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לרוכָאפ

 ,דַּב ,טֹומ ,דָתָי 016, ץ816 8. לַאפ
 ךודב/ טומה לע בישוה 00 61מק816 לַאפ ןֿפױא ןצעז --

 ,(שנוע

 ס66 :(עגָאלדָאפ == הָּמְצִר 1100ע (ע |-) 8 'לָאפ
 טעקס; 26תסמ ֹומ ת :!םיִׁשָרְק לֶׁש הֶטֵמ 00 8
 .הָעָזַה-ץֵחְרִמְּב ןֹויְלֶע לֶסְטַס 8068נ0-8

 .ריִצ ןט016 (0600ו) (ן0. | -) לָאפ
 ;םִלָׁשַה 60 88106} 8826 19 טק 0. ןעװעדַאלָאפ

 .רֶדַס סס 8618? 801016 ש 4.
 ,תֶרֹוסְנ םגטס-ףג88 8. 27. סענוװָאלָאפ
 .ץֹומ 011813 8 עװָאלָאפ

 .הָויִרֲא ס801מ0/ טָק 8 עשזַאלַאפ
 .דָמֲעַמ .בּצֵמ ס0619100 8. עינעשזָאלָאפ
 סוג !לָכיִה ,םָלּוא סגפמומסנ (/ ס -) 6. עטַאלַאפ

 ,ןיִד תיֵּב 01 {ט86106, 1:10ט1

 .הָּכֶס .לָהֹא 6601, ע801110מ (2/ ס -) 8 עקטַאלַאפ
 ?סתת8 !םיִרוּדַּכַה קַחְׂשִמְל לֵקִמ 08601600ע6 4. טנַאלַאפ

 ,םיִרּוּדַּכַה ןקַחְׂשִמ
 .הֶׁשָחַּב םאעמנמסני} 18616 (עז. סע -) . קינָאלָאפ
 ,חַרּקַּב בֶצֲחֶמ 106-1016 (40. 8-) עקנָאלָאפ
 תֶרֶעַק 81סץ-טסש} (עע. ס=) 8 עצונטַאקסָאלָאפ

 ,הָפיֵטׁשַה

 ןּופמ ,הָרָקִּת 0611188 (ז. סע -) 5. סַאלָאפ
 ,ןֹומְרַא .לְכיֵה ט81806 (2/. | -) 5 ץיַאלַאפ
 םס18/ ט08/, ט08106 0081 (2/ |-) 9. רעב-רַאלָאפ

 .ןֶבָל בֹּד ,ריִצַה בד
 ,ריִצַה רֹוא טס18 1188/ 8 טכיל-רַאלָאפ

 .טִיַחְל יּונְכ ם104081/06 01 8 48110/ 8 עגלַאפ

 .הָּיָנאֲה הָסְכִמ 4604 6 עבולַאפ
 ,רֶצְבִמ טט|סט818 (1/ |-) 5 קרַאװלָאפ
 .רעטַאזירעװלופ = רעטַאזירעװלָאפ
 ,הָחּומְׁש הָרעַק ס18666/ (29 סעקס -) 9 קעס|ימולָאפ
 .הָנֲעַל טטסעזמשס06 . ןילָאֿפ
 נפ 0016 (ע1 | =) +. קַאילָאפ
 .םערַאילופ = סערַאילָאפ

 40 ;-ל םיִעָנ היָה ,ןֶח אֹצִמ 60 }10886 0. ןעבוילָאפ
 ,(תואיחבל) םִאְתַה 28166 019

 ,?לָאפ = סוילָאפ

 ;(םרח ילכ לש) גּוו 841826 (0/ 40006)) 5. עווָילַאפ

 ,םֶרָח יִלְּכ ס8נ?עסמסלט 6
 .גָנוִמ 1866 64 ענעווולַאפ
 הֵּכַל טפעםופג :קֶרֶּב 0118, 21088/ 8 רוטילָאפ

 ,(םיקרֹומ תחשמ)
 עס ץע91180 זַחָצְחַע ,קֹרָמ 00 ע01188 6. 6 ןרוטולָאפ

 ,הֶּכַלְּב קֹרֶמ
 01011) ;םּורֶע 211101} סטתתותס 00/ ענשטיטולָאפ

 םָּמָנִמ ןעס6

 לַײֿפ-רַילָאפ -- 888 --

 ,עקוטולָאפ = קוטולֶאפ
 יִניִדְמ ׁשיִא ץסעפטפמ (2? |=) 5 טנַאקוטולָאפ
 ,םּורָע ׁשיִא סטמתומפ 8

 ,םֶרֲעַה ,םֹרֶע 60 086 סטמתומפ ש. 4. ןריקוטולָאפ
 ;תיִניִדְמ הָּטְׁש ןטס1169  !תֹויְניִדְמ ןס0110108 6. עקיטולָאפ

 ,הָמְרֲע סטעממפי
 ץס119:0182, 8:80681084 (2/2 =-) 5 רעקוטולָאפ

 .יָניִדְמ םֶכָח
 ,יָניֵדְמ ןס01101041 601. ׁשִיטְולָאפ
 .ןולָאפ = ןְולָאפ
 ט8266 !לֹנָש םֶהָל רֵּכְּכ עסטמ0 1081 5. עצונולַאפ

 ,אְרְיְטְׁשִּפ טט64100
 תַרּועְּת ץס11ס (0/ 07106'400800) (ם/. ן-) 9 סולָאפ

 ,ןֹוחָּטְּבַה

 ,ףּופָח .תֹורָתְי רֶדָג 28118866 4. עדַאסולַאפ
 / ׁשיִא 66008164 גזמפמ (/2 {-) 8 טנַארטסולַאפ

 א דֵּמִלְמ

 ןַאמןטולַאפ
 .רָמֹוׁש

 ,הָמָנּולְּכ ס116 (20. 8 -) 5 !עילַאפ
 .לַאפ = 2עילַאַפ

 ,רִיַצ ןגטמ9188: פ. עינַאװעילָאפ
 היה 90 עס 90 (ט9 (0/ 070000058) . ןעוועילָאפ

 ,(םייח ילעב) הָעיִבְר תַוֲאַתְב
 .םעילָאּפע = טעילאפ

 .ףֹרָׂש ,רעֶּב 00 טטעמ 0 6 4 ןעילַאפ

 .ץַע רֶוָג 1116 (0/ :0000) (ע1. ס =) 8. ענעילָאפ
 .ץַאלַאפ = ץולַאפ

 -ָאפ = רַמֹוׁש ץס110ס08מ (ע2/ {-) 8 טנַאיצילָאפ

 עס011001088 (2/ טַײל - ,רענעמ -) 5

 (ןַאמסיל

 תיִּב ם01106-812110ת :הָרָמְׁשִמ ק01106 4 יוצילָאֿפ

 .הָרָּטִׁשְּמַה
 ץס1106- +.|;הָרָטְׁשַּמַה לֶׁש 0? קס1106 06). עקסיוצולָאֿפ

 ,רֶמֹוש םנגגת

 ,ווצולָאפ = עיצִילָאפ

 ס2104 0+ ןץס1106 (20 ס=) 5. רעטסננַײמצילָאֿפ
 .הָרָטְׁשִּמַה שאר

 .ווצולָאפ = עציױלַאפ

 ,הֶּבַטְצֶא 8617 (עז. ם -) 8. עציליָאפ
 םיִלֹוח תיֵּב ,01101010 (22 |-) 4. קונולקולָאפ

 ,יָרּוּבִצ

 .קָרָּב עס118מ +. רִולָאַפ
 ,ׁשָטְלַמ טס118מ1מ0-וניסמ (ע/. ס -) . ןוַײא-רַולָאּפ
 .ׁשֹמָל ,קֹרָמ ,טֹרֶמ 00 םס118מ, טט121828 0. 6. ןרילָאפ

 ןִיִפוׁש 20115128-116 (26 ן-) 8 לַוֿפ-רַילָאפ

 ,ׁשֹטָלִל

 שיליס :"לעגנוי עשידיסח סָאדו ןיא ןיקצעניל ייב (א

 ,טַאקָאװדַא ,081651101 |



 ׁשולָאֿפ

 8000-10012, 8246-008מ/00סני (0/ 6 00/:8- 5. ׁשֵילָאפ

 ,(תסנכה תיב לש) םָלּוא ,רֹוּדְזֹורְּפ -100106)
 ,לֶהָּד ,רֶמָּת ט81נמ, ן811מ-9166 (2/. |=) 5 עמלַאפ

 90 4188006 826 10880006 (6 0600 ט. 6. ןסעמלַאפ
 ,טֹנָח 90 סזמטפ1נמ ;(תמה ףונ) קֹדָבּו ַחֵּתַנ /000/)

 ,םָלָׁש .אֵלְמ ?311, ססנמק106, 2614604 66/. ענלָאפ
 .חֹכ אָּב ע1סמנמס9ס0118נ7 (ע1. סע -) 5 ץָאמענלָאפ

 ,הָׁשְךּומ
 ,דָגָּב ףֵנְּכ 8 117 (ן0 5 -) 8 עלָאפ

 ;ץיאה 40 טעט8פ,} 90 ט186 םעלָאפ וד ןטַײר (46.) --

 .חקוחב עבת 10 6טמ

 ַחֵּכוְתִה 10 6506 0. . ןרוזומעלָאפ
 .ַחּוּכו 618וג66, ט01010108 8. עקימעלָאפ

 ַּוְּו לָׁש טס1611081 60/. שימעלָאפ
 .ׁשֵּכַנ 60 100664 ש. 6. ןעלָאפ
 ,םַאלופ = פעלָאפ

 .ענורעלעפ = ענירעלַאפ
 ,דּודְנ ע681וסמפ (2/. | =) 84 קלָאפ

 .דּודְג לָׁש ?ס8ונמ60181 66//. עיָאװָאקלָאפ
 ריִקָּפ תֶׁשֲא ס010ת8'61 יט116 (2/ 9 =) 8 עצינווָאקלָאפ

 .דּודְגַה

 ,דּודָּנַה דיִקְָּפ 6010861 (2ז. סע -) 4. קינװָאקלָאפ
 .לֵּקַמ 8008 (ןז. ס -) 5. עקלַאֿפ
 / יקֹוׁש 198 (ן0 ס-) 5 עקלָאּפ
 וק ,ריִּצַה לּוגִט עס18/ 011016 (0600) 5. זַײרק-לָאפ

 .ריִּצַה
 ,ריִּצַה בכֹוּכ ץס10-818/ +. ןרעטשילָאפ
 ,רָעַּׂשַל הָחְׁשִמ עסצמה?טוג (2/. ס -) 8 עדַאמָאפ
 ,רָזֹוע 8891818ת/ (2/ סע -) 4 קינשטָאמָאפ

 .טיָבָע פ10ק-?טס (2/ ס -) = עציניָאמָאפ

 .ןיִכְמֹוׁש תַּלֲעְּת 0088-עסס}, פסשטסז +. עמַאי עניאמָאפ
 .ץֵע תַּפְצִר טט00060 1100/ +. ססָאמָאפ

 ,תַבֲחַמ 1זץותע-טפמ (2/. ס -) 5. עוומָאפ
 .עציניִאמָאפ = עצינומָאפ ,עציניומַאפ

 קָוָח 60 8016281מ60. 188608 שש 6. ןעװעיצָאמָאֿפ

 | .קֶּדַה
 .ןֹורְּכַו תַבָצַמ תמסמטנג6ת (2/. סע -) +. קיינטַאימַאּפ
 זמסזמסני181, זסנגסזמ- (ע/. פעקט -) +. קעט|נָאימַאפ

 ,ןֹורָּכַז תֹוא ,ןֹורָּכְל הַמ"רַבְּד טע8806, 9086
 ,עציניָאמָאֿפ = עצינוומָאפ

 60 166011609/ ץס1מסומססנ) ש ?. ךוו ןעטנעימַאפ
 ,רֵכָּוִה 6811 60 4

 ,ןיִבְפֹוׁש 8108 5. 7. םעֶימָאפ
 1806-1101461, ססטמ- (2//. סע --) = קישטשעימָאפ

 - ,הְֶחֶא לַעַּב סע 806
 ,סנָאפ = סמָאפ
 ,ןםנָאפ = ןסמָאפ

 ,עלעמָאפ = קולעמָאפ

 םס81מ-טניססזמ} 10812ו4 (2. 8-) 8 עלעמָאפ
 : .רּונַּתַה אֵמָאְמִמ

 עקטנַאפ -- 889 --

 ,תּוניִתְמִּב ,טַאָל 810טס!ש 66 ךעלעמַאפ

 בָהְו ַחּוּפַּת ס;פ88ס (2/. | -) 8. ן'נַארעטָאפ
 ש.ז". ְךִיז --|| י(םוקמכי ּניִׂש 60 ץ1806 6. 6. ןעשטשעמָאפ
 ,םֹוקָמ ֹול אֹצִמ 90 ןץ12066 1

 ,(הקירימא םורדכ) הָבָרֲע עפנמקפ (27. ס -) 8. ַאפמַאֿפ
 תַנְי הֶכיֵבְל ע800826 (ןע. ס-) 8. עקשופמַאפ

 ,תָרְשַּמַה

 .תֶרֲאְּפִּת עסזמק פ. !עפמָאפ
 הָבְֵׁשִמ ,תָכָאְשִמ עטנמק (17. ס -) 8. ?עפמָאפ
 11804660 ץפקסע 0026 10/ (//. ס-) 5 'עפמָאפ
 ט}1סיט1מ2 810016 1200 4 6180 6

 ללעתהלנ שיִא ףַאְּב ןֶׁשֶט תַחַפְל קּולָּד רֶיָנ ּלָׁש טּורְח (6 1100)
 .(א (וב

 ץסמ8ט}טזמ (0/ 6 6000) (עז. ןע -) 5. לקידעפמָאפ
 ,(ב תֶלָּטֶמֶמ

 .טינעטטעפָאפ = עינעשטעפמָאפ

 ,תֵבָאְׁשִמְּב בֹאָׁש 00 ץטזמק . 6.  ןעפמָאפ

 .ליִצָא .ןֹודָא 1096 ({ץז. סע -) . ןַאפ
 יִלְלְכ הָאְרַמ קפמסעהנגפ (2/ ס--) 4 עמַארָאנַאפ

 ,תֶלָּדְנַמ תיִכּוכְוִל דַעְּבִמ הֶפֵקְׁשִנ הָנּומְּת ;(עבטח תוארמס)

 ,(ערודנַאב =3 ןּונְמַּב ט880016 (2/. ס -) 5. ערודנַאפ

 ,םיִסָנְכִמ ט849810008 5. 2/. סענָאלַאטנַאפ
 ,לּדְנַמ פועקס+ (26 =) 5. לֿפָאטנַאפ

 60 טס סתץמס0106/ לֿפָאטנַאפ יד רעטנוא ןַײז (406.) --
 ,ותשאל ענכנ היה

 מסמ- (2/. רענעמ - ןענַאמ -)  ןַאמװלֿפָאטנַאפ
 ,ֹוּב תֶלֶָׁשֹומ ֹוּתְׁשִאָׁש ׁשיִא 4 נט

 .גֹוחָמ ץפת?סזמוזמס 8 ענימעטנַאפ
 .ןְנְפּוכ ץט1? ( 2690)) (עז. ס -) 9. עקשטנָאפ

 רַבָח 46110ױ0, 60ט34)/) 6 1160 5. סַארבינַאֿפ
 ,דֹאְמ בֶרֹקְמ

 40 םס 8 ם0!911-161יש סַארבונַאפ ןצעמוא םומ ןַײז --
 ,שיאל דאמ ברקמ היה 60611 4069 ס011ג 8 ץסזפסת

 ליִצָא ץסטמפ תסמ!סזמהת (2/ סע -) + ׁשטינַאפ
 ,ריָעְצ

 8מ0088, 1807 פטקסע10ע (ן/. פ -) 5 עקטַאמ-!נַאֿפ
 זח1891688 !;(םירצונל) תיִׁשאָר הָריִזְו 0? 2 םטתתסזצ
 ,תִיַּבַה תֶרֶבֶנ 01 סם6 םסט6

 .טַארבונַאפ = עיצַארבינַאפ

 .הָריִעְצ תֶרָבְנ ץסטמ8 1803 (2/ ס -) 5. עקנעינַאפ

 ,הָמּוהְמ .הָלָהְּב ט8ת10 (עז. פ -) 9 (ענקינַאפ

 תיִּב 00810128-80003 (2/ ןע -) 5. ןָאיסנַאפ
 ,הָחּורָא תיֵּב ט08:6108-00086 ;!םיִכיִנֲה

 ,םדָא עֶבֶצ סעננמפסמ 00101 8. סנָאפ

 ,םֹדָא ס11:180ת, 166 66/} ןסנָאפ

 ,ןםנָאפ = עוװעסנָאפ

 . ,ֹודֲאָה ֶּׁש 09 1090, 01 10881ס1/ 00/. עקסנַאֿפ

 ,26ז060641461 שינײטַאל-שטײד (ב .2640/2 שיסור (א



 ענַאפ

 8809 120180081/סמ עבָארַאכ עקסנַאפ (40.) --

 ,חלק הלחמ
 ,תָרָבְנ 120 .(קז. ס =) 9. ענַאפ

 ןֹודָאְּכ גַהַנְתִה 90 ןוטס 1146 8 1016 ש. 48 ןעװענַאפ

 .לֹודָנ
 ,עמַארָאנַאפ = עמַארענַאפ
 .ןֵגֶמ ,ןֹוירְׁש פיזמסני-ןע1896 (2/. ס -) 9 רעצנַאפ

 סס העזמ 198 זמפנ), ץעס1669 19 ש. 6. ןרעצנַאֿפ
 ןֹויְרְׁשְב הֵּפַּכ 8:

 ,(א ןֹוצָר אֹלמ .קֶנּפ 00 1000106 0 4 ןעװעקנַאפ
 .(גזְממ הקשמ ןימ) ׁשְנּוּפ ץטמסמ .. שנָאֿפ

 גגִח .הֹהָׁש 60 811, 10489, ע6טס1 ש 4. ןעוועשנָאפ
 .לֶלֹוהְתֶה

 ע688806 ם8וגט1609 10 (ן/. םע =) 5. קונזושטשנַאפ

 .ויָנֹודֲאַל דֶּבִעֶׁשְמ רֶּכִא 80806-18001

 םיִרְּכֲאָהְמ דֵבֹוע םַמ 8189040-18 201 4. ענוישטשנַאפ

 ,םֶהיֵנֹודֲאָל

 ,ענווש טשנַאפ = ענישטשנַאפ

 8ונםק, 8ֹזנומ :וק 811106, 1186 (2/. |--) 8 '!סַאפ
 .הָרֹונֲח 0619, 81016 ;םַּפ ,הָעּוצֶר
 90 64809 8 םנמ'מ ןע1106, 90 סַאפ ַא ןטַײר (40,) --

 ,לודג ריחמ הקזחב איצוה 6901

 ,עֶּטִמ תַדּועְּת עפ88ע/ס19 ( 1. רעסעפ) 5, ?סַאפ

 .ריֵע ׁשֵרְנִמ פטסט:מ, ?8טססטע9 (2/. | -) 5. דַאסָאפ

 ;קּוש רַכֲעַמ ,ׁשֶלּופְמ יּובְמ ט888886 (קז. | =} 9. שזַאטַאפ
 .םָּיַה לַע הָעיֵסְנ 868-0 6

 .ַעֶמֹונ ח888629861/ (2/. | -) 8. רושזַאטַאֿפ
 ,דנולב .ז ,רושזַאטַאפ רעדנולב ַא --

 ַחּור 11806-ט01860 (0600-) (עז. | =) 5. טנַיװ-טַאסַאפ
 .(םיה ןמ תבשנמה הרידת חור) םיִדָק

 .קינַאלטָאפ = (0/. | -) 8 לָאסָאפ

 יִלְב ח12008 800 6018808, 0104818 8. עדוסַאפ

 תָיַב

 .מ שטָאפ == טסָאֿפ

 .ןֵּכ ,םיִמָּב ט0ס068181 (2/. | -) 8. טנעמַאטסָאפ
 ,גנוזַײװנָא-טשטָאפ = גנוזַײװנָא-טסָאפ

 ףט81061ו08, 0081168 (0/ 50:010/8) 5. יַאטסָאֿפ

 0ט816100 80101018 !(אבצ ישנאל ינמז ןועמ) תֹונֲהַּת

 .שיִא תיֵבְּב ּודְמֲעָהָׁש אָבְצ יֵׁשְנַא
 ןֵבָׁש ,רָג 10680ע (עז. סעצל .-) 8 ץעל|ַאיָאטסָאפ
 יא טסָאפ = יוטסָאפ

 ,הָעֹור טמסקמסעעס (קז. רע -) 5. ךוטסַאפ
 ,הָעֹור לָׁש 09 8מסץמסעס, ק880018) 66/. שכוטסַאפ

 ,הָעֹור 800מ01:0088 ( קז. ס -) 5 עקשוטטַאפ

 ץֵחַר ריִס 818811 ?טס (2? פעצוו -) . ץעוויטסָאפ

 יֹוטִה

 טעז ןציוורוה ןוא ןצישֿפיל ייב ךיז טניֿפעג ןעווע קנַאפ (א

 יקנפ שיאערבעה ןוֿפ םיוא

-- 900 -- 

| 

 עמסַאפ

 קונלוטסָאפ
 : ,תֹורֹוע

 ,(האופרל) םֹוליִמְסַּפ ע8811116 (ז. ס -) 5. עקלוטסַאפ
 .ןסַאפ = ןטסַאפ

 ,הֶרֶׁשִמ .דְמַעַמ טס89 (2/. -) 8. ןטסָאפ

 .עקמעטסָאפ = עקוועטסָאפ

 ,תילוט .אָנְטיִח 580681 (קז. ס-) 8 עלעטסָאפ
 .םַּדִקְחִמ ץזס81688106 60. עװָאפמעטסַאפ

 ,גֶהָנִמ 6080009 (1/ ס9-) 8. עקמעטסָאפ
 .ןֹועְּנִׁש טסםוצמ ;הָעּונְּת שזונמתסס, 468?ט6

 .ןָאילַאטשטָאפ = רעטסָאפ

 יןיִנְפַטְסַא ץפזפמֹוק 6 קַאינרעטסָאפ
 .טפעגײ"משטָאפ = עטרָאפ-טסָאֿפ

 .טרַאק-"טשמטָאפ == (לוטרַאק-טסָאפ

 .תֶרֹּכְלַמ .חַּפ ע8װ (עע. ס -) 6 עקטסַאפ

 ט0061808, 891/3000/6 (1/ ס -)  עקיארטסָאפ

 ,ןָננִּ
 {1806, תט1װתפ-8998 0 (4/ סע -) ? קינָארטסָאפ

 .הָלְנַעָה תֹובָע
 ,םיִלָבֲח 8814618, עסמס8 5. ץ/, טעקנָארטסָאפ

 .ןעשַארטס = ןעשַארטסָאפ

 ,הָואָנ ,הָאְי ,ןּונָה 8168016} ט000101מ9- 60) , גיסַאפ

 ,םיִרֹובְּד לֵּדַנְמ 8מ181189 (ע/. סע --) . קינשטיוסַאפ

 ןגומ 8084, ק81061, ןק804280 (ע/. ם - ) =. עקליסַאפ
 ,ַחּולָׁש רֹורְצ

 .ףֶצֵק ןנ885810ת 8. עיסַאפ
 {ס 80+ ותעס 8 ק88810 טיסַאפ רעד ןוא ןעמוקנַײרַא --

 8 ,ףצקתה
 ,קָאטשניב = עקניסַאפ

 עפקקסמוממ, 00001:16206, (1/. ןע -) .. גנורוסַאפ

 .עֶרֹואְמ .הָרקִמ סטסמ+

 10 ם8ממסמ; 000604, 60106 40 ק258 2 2. ןריסַאפ

 יז .ר ט = ךיז -||:הֹרָּקִה ,הֹרָק

 .רֹבֲעַל ןֹייִׁשְר ט888 (ע/, ןע --) פ. ןַײש-ריוסַאפ
 ,םיִרְצֹונְל אָהְסַּפ 1288061/ /128806-006  +. עכסַאפ

 .ַחיֶלָׁש ג0886מסני (ץז. םעצנ -) 9. ץ'עינ|ַאלסָאמ
 סתטסצ 8100888860/ (/. סע -) + קינַאלסָאפ

 ,(הנידמ לש) ריֵצ

 א טַײק = - עֶנְכִנ ,ביִׁשְקִמ 00661629 40}. ענשולסָאפ
 ,הָעָנְבִה !הָבְׁשִקַה סס6

 686 106680 :ןֹורֲחַא 1889, 140680 40) ענרעילסָאפ
 | .לָפְׁשַה ,לֵּדַה
 ,חמקה יריש ,הרוביק 008186 1068) לעמ ענדעילסָאּפ --

 לַכָאַמ 88; 061608ס9צ (קמ ס-) 8 עקצַאטסָאפ

 60 שש . ךז -|:םעֶט 90 4886 2. 4. ןעוועקאטסאפ
 ,ׁשיִא .ְּךֶחֶל םיִעָנ הֹיָה 1118

 ,רָדָת 801108 (ץ0.) !תַעקְּפמ 8614 (21 ס .-) 9. עמסַאפ
 ,הָרּוׁש

 ָּבַעְמ .יִמָרּוּב ?םתתסמ (2/ סע -) 9

 ;לָלֲעַמ



 !ןסַאפ

 00 טס 1060מ9, םס :םִּפָה 90 8019) 10 6 2. 'ןסַאֿפ

 י-ָל םֵאְתַה 10 108160מ1 .הֶאְי היָה טסססמ1מ-
 קחשמב) תֹבֶׁש 90 888 (0/ 0009 ש. 4 'ןסַאֿפ

 ,(םיפלקה

 ,םיִמֹוׁשְּב רֶּמַי 0 1108 ט. 6. ןעװ} סַאפ
 ,תֶרֹצַּב 6:סט0109 +. עכעסָאפ
 .ןע טַאפ = ןעסַאפ

 ,הָזִחֶא 686806 (2/. ס --) 5. עיסעסָאפ

 רֵבֹוׁש 1806-1101661, 108806 (2/ ס -) 5. רעסעסָאמ

 ' ,הָּזִהָא
 8מ81! 89086 07 מס (2/ סעקס -) 4 קעס|אפ

 81081| 8ֹופק !ןְטָק םַּפ 810811 81ע1/6 :ןֶטָק וק

 והָּנַמָק הָרֹונֲח 8תג81| 2616 06 817016 :הּנַמְק הָעּוצְר
 קֶחֶׂשֶמ 8 ם8/00 שוה 8 ןע01:1018064 םֹזעפק
 ,םיַרֹוח םִע הָעּוצְרִּב

 :קֵחַׂשְמ 1016 (20 ס- !-) 8 רעלופש-קעסַאפ
 ,רֶמֶפֶמ 8עס018601

 יעֶּפִמ תַרּועְּת ע888מס19 (2/. | -) 5 טרָאפסַאפ

 ,עֶּסַמ תַרּועְּת לֶָׁש 01 ץפ88װס19 06/). עוטרָאפסַאפ
 .ֹּתָעְב אֹּב 60 6016 1ת 1106 0 4. ןעיופסָאפ
 ,ןעוופ םָאפ = ןעופסָאפ ,

 ,טלע ג"קנורט = ענשיפסָאפ

 .עקלוצמָאפ = עליצסָאפ
 ז28 ץטפ טמ6ס/ 8 6206 (2/ ס -) . עקלוצסָאפ

 .רָקָי תַחַּת םיִעיִצַּמָש הָכָחְס
 טס 801? :הָּנַש ,לֵאָּנ סס 1001 ש. 6. 4. ןע(שנודוקסַאּפ

 .ויָכָרְצ הׂשֲע
 ,קונדוקסַאפ == קַאינדוקסַאפ

 הֶׁשֶא ם289/ רטסנמהמ (2/ ס--) +. עצינדוקסַאפ

 .הָבָעחִנ
 ,םָעָתִנ ׁשיִא ם88פ} זמהמ (2/. סע -) 8  קינדוקסַאֿפ

 ,בָעְתִנ פמסנחנתפ 16 םפפֹוצ, 1097 66/. ענדוקסַאפ

 .םֶהְזִמ ;
 800101021100, 1192 (2/ ס--) + עווטסדוקסאפ

 ,הָבֲעְתִנ הֶׁשֶא ם886/ טטסנ8מ !הָמָהָו ,הֶבֵעֹוּת

 ,בָעְתִנ רֶבָּד םפמֹוע 2128 א עדוקסַאֿפ
 .ןעשזדוקסַאּפ = ןעדוקסַאפ

 .רָּתְסַלְּפ בַתְּב 11061, !2עץקססמ (2/ |{-) 8 לַוווקסַאפ

 ,םיִּוְַּב ןֶּמְסִמ 8166 66, עטַאװעקסַאפ
 .ןֶטק םַפ 119016 םֹווקס (ע?. רעל -) 5. עלװןעקסַאפ
 הֶָכיִתֲחַמ 09 026 יטםס16 1006 40/. עשטנידעָאפ

 ,גירא לש תַחַא

 ,לעוד = קענידעָאפ
 ,מויִּפ ,הָריִׁש טסססנײש 5. עיזעָאפ

 .ןֶטִיַּפ ,רֵרֹוׁשְמ טסס+ (2ז. | -) 9. טעָאמ

 .יָמּויּפ ,יִריִׁש טס041081 60/). שיטעָאפ

 יקָבָּד ןנ8806 8 םַאֹפ

 ,רָמֹּכ ,ןֵהֹּכ ןכ:1689, עפנ80מ (2/ סע -) 8. פָאפ

 ,הָירְי לֹוק ס188מ ! 4046 האפ

 ריי .קפ שאס

 ןץיָאפ -- 8601 --

 ,אָלֵא ץּפקפ 8. אפַאֿפ
 ."ָּב לֹפְנ סס 1211 1440 ש. ז-. ךיז ןעדַאּפָאפ

 ,ןֹווֶמ ,לֶכֹא 1006 :הָעְרִמ עפפ?טעס 8, סָאפָאפ
 90 ץסט1 2011 י0806/ טמסת 6. 6. ןערַאפָאפ

 ,-ֵלֲע םיִחְתֹור ְךֹפְׁש
 .יִּכִּת ץּפעעספ (ע/. םע .-) . ַײגופָאפ
 ,םּוטְרִּפ עסקט|םציופע . טעטורַאלופָאפ

 ,לֹּפַּפ ןְבּומ 7 םֶמֶרְפִמ עסעט18ז 60. רעלופָאפ :ו

 ַעּורְק רֶפֵס 480009040 םטססע (ן/ ס=) 4. עסופַאפ
 ,יּולְבּ

 בֶהֶּכ 600ט106ת9 (2? |--) ורָיַנ ץםמסע 4. רופאפ

 .הָּמְרִניִמ 6018816906 ({/. | =) 8. סָאריפַאפ

 0188ע0060-14840/ (2/0 סע -) . קינסָארופַאפ
 ,תֹוטְרַניִמ הֶׂשֹוע
 קד רֶיְנ סושפעס006-ץפעסע 8. רופַאפ-סָארוּפַאפ

 ,תֹוטְרַגיִמְל

 ץפקסע-עםסתס}, 2824-20108 5. טלענירופַאפ

 :ו .ףֶסָּכ רַטְׁש
 ,הָמְתִּפ םס16 (ע? ךע -) +. לרופַאפ
 ,רָיְנ תֶׁשֹרֲח תיֵּב ח8עסע-1ג11 (;/ |-) 8. לימ-רופַאפ
 ,רָיְנ לֶׁש 01 ץפץװס! 66/. ןרוֿפַאפ
 ליִלְג עס}| 04 1008000 (2/ ךע -) 4 לשופַאפ

 .קַּבַמ לָש
 ,הָפְצְפַצ ןעסמ!81-9ע06 (ן/. רעמַיוב .-) 5. םיוב-לּפַאפ
 ,לֹכָא 60 084 0 6. ןעלפַאפ
 .עיצקעלפָאפַא = עיצקעלּפָאפ

 ןֶׂשֵי 0 816ס0 (0006,) ט. ח. ןֿפָאֿפ

 ,רֹויְמיִּפַא טסמס (/. | =) 9. טספַאפ

 ,רֹויְמיִּפַאָה לָׁש 01 מס ץסמס, ע82481 00/ ךולטסּפַאפ
 ,רויפיפאה תנידמ 2081 6806 טַאטש רעכולטסּפַאּפ --

 ןושלב) םָחָל 01080 (60 2020/-10000000) 5. עפַאפ
 ,(תוקוניתל םירבדמש

 .ַחּוּקִּפ ,-ל הָנָאְּד ס816 8, עינעשטעפָאפ
 ,רּופָא 880-0010100, 88מ-םעהש 040 עטאילעּפָאפ ||

 .רָּפַא הָאְרַמ לָׁש
 ;בֶרֶעְּב ,בַחֹרְּב 801088, 2?מ68/8 000. קערעפָאפ

 .ׁשיִא ַחּור תַרֹמָל ,יִרָקְּב 802:

 .ףָנֶּכַה קָרָּה טטנתע ןסנתצ (2/ ס -) 6 עקרעפַאפ
 .סםעיָאשּפַאּפ = סעיָאשעפַאפ

 .הָּבְּב 4011 (עז. 'ס --) 5. עקפָאפ

 40 1064, עסקפו;/ וזממעססס ש. 6. ןעוװארפָאפ

 ,אָפָרַה :ֹומְצַע ןֵּקִּת 60 1זמץעצסצס 0. ז- ךיז --|| ! ןֵּקַּת

 ססעע001100 :ןּוּקִּת עסץפגע (2/. ס -) . עקוװוַארפָאפ

 (תואירב לש) הֶבָמֲה 1נממניסססעגסתל !(תועט לשכ ןּוקִּת
 .עוורוקוק = סעיָאשפַאפ

 רכְזִה רַכָא 10816 סזס2מ קסתו8ֿ (2/. ץעפ) . ץָאפ
 ,(א הָמֹוׁש ייֵהְּפ 1001 :הָּמַא

 ,חסדא2 שיסורסייוו ןוֿפ רשפא (א



 ןעפַאצָאפ

 ,ףֹסָח 90 6810, 80126 ש. 6 ןעפַאצָאפ
 ,הֶרָטְׁשִמ טס1106 ( פ. קיִרֲצ-אַּמ
 ,לּודְג רֶּבְכַע 199 (ז. סע --) 4 קוצַאפ
 ,ןעפַאצָאפ = ןעפַאיצָאפ

 ,(דלינ ןֵׁשֵי ןט1ו1מש 40 8166 8. עקנוצַאֿפ
 ,הָמָחְנ ססנמ1סע+} 461009 (ע? ס--) פ עכעיצָאפ

 .ַעּוׁשֵעַׁש ?טמ ;ּונֲעַּת

 .הָלֹוח ט80108+ (/. | =) 9. טנעיצַאפ
 וםס 1206 ץזפץצסע2) (2/ סע -) . רעיצַאפ
 ,םיִרְצֹונְל הָּלִפְּת (0מע180184 סע
 ,ללפתה 90 נעגי} םערעיצַאפ ןגָאז --

 ,תיִכּוכְז תַניִנְּפ 0086 (עז. ס =) 9. עקרעיצַאפ
 .ןעקשטַאפ = ןעקצַאפ
 ,הָליֵבֲח 802, 0816 (2/. קעפ) 8. 'קַאֿפ
 .ןֵכְבּו 164 6070. 'קַאֿפ

 16 סו ?מסמ ןכַאמ ךולקולג קַאּפ ךומ טעוװ רע --

 ,ינרשאי ןכבו 148266 1זמס םפקמצ

 ,ןקָאפ .ז :הָעּוּבֲעַבֲא קס08 4. קאפ
 ,אָּׂשַמ לָׁש 01 1086 86). ענוָאקַאֿפ

 ,אשמל הלנע זעטסע ןגָאװ רענווָאקַאּפ ַא --

 ,הָוֲאַר ,הָאְרַמ םגסש, ס2001010101 +. זַאקָאפ
 (ס89וומסמצ} 66146006 (עז םס-) 4. עינַאזַאקָאפ

 ,תּודָע
 ,רֶדָח סוגפזמ2ס ({ז. סע -) . יָאקָאפ
 ,עקוואויָאקָאפ = עואויָאקָאפ ,עוװָאיָאקָאפ
 (ג ס-) 5. עקװאויָאקָאפ

 ,תָתָרָׁשְמ
 ;עֶר הָׂשֲעַמ 1481101008 4666 (עז. |-) 5. טסָאקַאֿפ

 .קָוָנ םּפעצמ, ןמןטעצ

 הבל טפנמ1פג 8. טסָאקָאפ
 סע -) 4: קונטסָאקַאפ

 ,עֶר םֶדָא
 ט טנמ18816, גטנג216, 00001029 0. ענרָאקָאפ

 ,ביִׁשְקַמ ,עֶנְכִנ
 ,הֶבּוׁשְּת ,ףּגָמ סמתתס6 (2/. ס -) 5. עטוקָאפ

 הֵּנַע .ףֵּנַּתְסִה 00 60 ץסם2206 4. ןעוועטוקָאפ
 .ֹוׁשָפַנ תֶא

 ,םֹוּבַּנַנ םסזממ 5. 9 - ,עילוקַאפ

 ,טסָאקָאפ = םֹוקָאפ
 ,הָיְנק ץטע011886 (4/. ס -) 5. עקפוקָאפ
 ,.רעטכַאפ ,טכַאפ = רעטקַאפ ,טקַאפ

 ,רעקַאפ = רעריקַאֿפ

 ,אָּׂשַמ ס8ע0, 1086 8 עשזַאלקָאפ
 ,הָוירָאל דַּב ט801-6101 8. טנווַײל-קַאפ
 טַחַמ ץח8601208-400016 (ע/. ןע -) 8. לרָאנ-קַאפ

 ,הָזיִרָאל
 {0 084008 !הָליִבֲח הֹׂשֲע ורֶא 90 ץ2סע ש.. ןקַאֿפ

 ךיז -|| :הָּבְרַה לכָא 0 088 זמטסמ (8/.) !דֹכָל .ףֹסֶח
 ?0 689 !םֹונ .ַחֹרְּב 00 ץ8016 040 2086 04 2 7-
 ,הַּבְרַה לֹכָא עמוגס

014 213 061-6 

 1081101008 זמפמ (2?

-- 802 == 

| 

 דָאכָארַאפ

 ,תֹועּוּבֶעַבֲא עסא, 8תמם)|-ץסצ 5. 2/. 'ןקָאֿפ
 ,חועובעבא בֹכרֲה 90 ש20010866 ןקָאפ ןלעטש --

 תֹועּוּבֲעַבֲא הָה 90 ת8טס 8/81-קסצ 0. 4. ?ןקָאֿפ
 ,שיִאְל

 וט0םסעפתפ םססצ- (20 ס- ,-) . רעגערטנקַאפ
 ,דֶדֹונ םיִרָפְמ רָכֹומ 64

 ס/10600 5  הֹפְנַמ"קָאֿפ
 ,תֹועּוּבֲעַבֲא

 ,-ֵׁש דַע 101/ טמ60) ססװ. ןענַאװ - ,טענַאװ/עקָאפ
 ןע801:00/ ם8042880) ןק8106| (ע/ |=) +. סעקַאפ

 .הָליִבח
 תס0809- (2400) (20 רעכוב -) 8. ךובװ-טעקַאפ

 ,(א קֶנְרַא טסס

 ,טסָאקַאפ = טסעקַאפ
 ,קינטסָאקַאֿפ = קונטסעקַאפ

 (91.) :תֹוליִבָח הֵׂשֹיֵע ,ורוא ע80ע6ע (ע1 ס -) 5. רעקַאפ

 ,הָּבְרַה לֵכֹוא ׁשיִא 4,080 6861

 ןע8011ת8-ץפקסע  סטניפקקומפ-קפקסע . רֹופַאפ"קַאפ

 ,הָכיִרְכָל רֶיָנ ּהָזיִרֲאַל רֶיג
 ,הָזירֲאַל רֶמֹח ןנ8616120-1084611818 . גַײצ"קַאפ
 ,הָנְפֶא ,רֹוַּג סוג, 88קס, 188210/ . יורקָאפ ,יָארקָאפ
 ;דיִמָצ ססטסע, 0076ע160 (21. פ -) 9. עקשיורקָאפ

 ,יוּפצ 6061
 שיא נז 60ט106 !דָמָע .גו 812 (1// -) 8. רָאֹפ

 קעיס. 406. || !יִנָׁשַל םיִאְתַמ רֶבְּד 10840/ :(השאו
 ,םיִדָחֲא 8 ססטץק16 01) 8 1סױ6

 140 18 20 108000 רָאפ ןווק םינ רוא רַאֿפ זיא רע --

 .הֹל םיאתמ ונניא 1019 401
 ,םידחא םירבד 8 1000 טטסע08 רעטרעוו רָאֿפ ַא --

 ,תֶרָאְּפִּת , - ס118106239 4. רַאּפ

 רֵבֹע +8עצמ-2820 (// סעקב -) 4. קָאב|ָארַאפ

 ,הָמְרִאָה
 ,ףיָעְמ ,ןֶּמִס ץפנפםפװמ (1. | =) 9. ףַארגַארַאפ
 ,הָכּולֲהַּת ,הָניִגֲח ןע81:846 (עז. | -) +. רַארַאפ

 40 1081:6 זמטס/מ םעפע ןוֿפ דַארַאפ ַא ןכַאמ (60.) --

 ,ךרע לדגה ,רבד גלפה 01 2 1תומפ
 ,גַח לֵׁש 86806, 8818 60). ענדַארַאפ

 זמהומ 60118206 פערט ענדַארַאפ ,רוט עגדַארַאֿפ --
 ,ישאר אֹובמ

 .קעדנָארָאפ = קעדַארָאפ

 .ךֶמֶמ ,ליִּדְבַמ ןֶפֹד םסעססמ (2/. סע =) +. ןַאװַארַאפ
 ףוד 0110, 890810-608106 (2/ סע -) +. קווָארַאפ

 ,רֹומיִק תַנֹוכְמ ,רֹוטיִּקַה
 ,רֹוטיִק לָׁש ,יִרֹוטיִק 01 800810 060. עוָארַאפ

 ,הָּכִנִּפ ךֵחַּלְמ ט888106 (ק/. | -) 9  טוזַארַאפ
 .הָּפרְׂש קַבָא עסיט061 8. ךָארָאפ
 תַּינֲא 8908מ0086) 8008101 (2/ | -) 4. דָאכָארַאפ

 ,רֹוטיק

 תַּפּמ 810811-704

 ,ם00461-0004 שילגנע (א



 שילַארַאפ

 .קוּתִׁש .יִכָנ טפנפ1ץ818, ץ818ץ7 8. שִילַארַאפ
 ק8181161 (9600./  (ע0 |-) 5. זַײרק-לעלַארַאפ

 .ליִּבְקַמ לּוגָע יִּבְקַמ יק
 ,םָארט == םָארַאפ
 .רֶדֵּפ 0106 (טז סעקד --) 5 קעד|נָארָאפ
 .לֵהַנ סס זמהמפעס 0. 4. ןעװעקרנָארָאפ

 90 00116 6819, םטעניש 1188960 2 ?. ךִיז ןעינַארָאפ
 ,רָחַמ ,אֹבָל םֶדֶקָה

 טזממ+ס118 !הִיִׁשְמָׁש ןע88801 (2/ | -) 8. לָאסַארַאפ
 .הָּיַרְמִמ

 ,לָאטַארַאפ = (םז. ןע -) +. ןָאסַארַאפ
 ,ׂשֶרְּפִמ 8811 (2/. ס -) 5. עטסָארַאפ
 דַּב .ׂשֶרָפִּמַה דַּב 8811-0109מ,} 0806888 . עניסָארַאפ

 ,םַּנ
 לָאטַארַאפ ןוֿפ טרָאװרענעלקיַאֿפ ,לכעלעסָארַאפ

 ןהכ תחת) תיִתָר הֶּלָהְק ץ8נ18מ (ק/. ס -) + עיֿפַארַאפ
 ,(דחא

 686 סזתפזנסמפ 01 686 800618110/ +. רֹודֲה-רָאָּפ
 . =* (0} סג 6204006004 2006)

 ,םִיַנָׁש םִיַנְׁש טֶצ ע8198) סֶצ ססטמ108 606 וַײוורָאפ
 דיקפ) טֶנֵנְמַל 1109008839 (27. סע -) קוס)שטורָאּפ

 ,(אבצה
 ס01מזמ18810ת} סץ1880, (2/ פ --) = עינעשטורָאפ

 ,הָדּוקְּפ ,תּוכָאְלַמ סע001
 ,קורַאּפ = קורַאפ
 טמג|) :ןֹובָרֵע םט8:220060 (2/ ס-) 5. עקורָאפ

 ,תּובָרָע 8געס9ש

 הָׂשֹוע טס90מ61, טטת8161 (2/ סע -) 4? שטַאטרַאפ
 .הָּפַג הָכאָלְמ

 ןעװעשטַאטרַאפ
 ,הָּפִנ הָכאָלְמ

 ,(הכאלמ) םַּנ טגמ811מ8 66/. עקשטַאטרַאפ
 .קַּבַטְל םיִּכ טס08000-עסטסמ +. קַאבַאט-טרָאפ
 ,הָנֵלְּפִמ לָׁש ץפנילוטפת 60). שינַאזוטרַאפ
 ,זא הֶּנַלְפִמ עפנוש (ןז. ןע -) 5, !יוטרַאפ
 ;קֶחְׂשִמ םפצמס !ְךּוּדָׁש 10866מ (2/  ןע --)  ?ייטרַאפ

 ,(ב הָרֹוחְס תַליִבֲח 109, ץ1
 ;םיִנָּפ אֵׂשֹונ ,רָחָא רַצְל הָמֹונ ןנפע9181 00/}. שיואוָיטרַאפ

 ,םיִנָפ אֹׂשַמ ,רֶחֶא דַעְל הָיְטְנ ע81018119/ 5. טַײק .- ||

 ;(וטרַאפ == הָנֵלְּפִמ טפנפו} (20 ס -) 5. עיטרַאפ
 תיבכ) הָּתַּכ 01888 ;אָתּורְבַח ,הָרְבָח ןעפניטצ, ססזמעפמצ

 ,הָרֹוחְס תַליִבֲח 109, ןנ81661 (רמס

 1מסתסצ-0288, עט86 (2/ פ --) פ. (ענענָאמטרַאפ

 | ,קָנְרַא ,תֹועְמָל םיִּב
 ,תֹורניִמְל םיִּכ סנ81-0886 ({/. | =) + רַאניס-טרָאפ

 ,טלעג"טשטָאפ = עטרָאפ

 .(ההַּכ רכש ןימ) רָטְרֹוּפ טסש:96 . רעטרָאפ

 ,עח-

 הֹׂשָע טס 2000, 902816 0. 40

 רעטייוצ ףעד ןיִא ;2821116 שטייד (ב ,281161 שטייד (א

 ,רעלעטשנֿפירב סרָאדנָאיל ןיא גנוטיײדַאב רעטירד ןוָא

 ןערַאפ -- 808 --

 םּוקְלִי ,רָּפֹוּטַה קיִּת ןעס0 (עז. ס -) 8 עילָאֿפטרָאפ

 ,םיִבָתִּכַה
 ,םָדָא תֵרּוצ עסע91816 (21. | -) 9 טערטרָאפ

 2208מסץ-00802ז084 (;? םע -) 5 קושטרַאפ

 .בֶּכַר יָזֹולְנָע
 יףֶסֶכְו בֶהְוִּב גּורָא טנסס08066 060}. עוועשטרַאפ
 ,לָצֵא סי קזיפע. שטירָאֿפ

 .ץיִרָּפ = ץיורָאפ
 ,תיִרָכָנ האפ יט (ןז. { =-) 8. קורַאפ

 (ע:) !תַחַפְִמ .בֶרָנ 8ס8ט, םסוגע? (עז סע --) 5. ךרַאפ |
 ,לֶבָנ ,לֵעַיְלְּב טט101:60 זמהמ

 .קָבָא 4089 8. ךֹרָאֹפ
 ,לֶבָנ ,לַעַיַלְּב ט0101:06 1זמ8מ (2/ סע --) +. שטוכרַאפ

 : .בֶרֶג הָּכִמ טס8טטצ, פסטנעטש 06/. עטַאװעכרַאפ

 .םיִבָהֶאָנ גּוז ןסט128 ס0טץ16 (2/ ךע --) 5. לרָאפ
 יֵרֲחְבִנ תיֵּב ץפע1ו8זמסתל (2/ |-) 8  טנעמַאלרַאֿפ

 | .םָעָה יִׁשְךּומ תיֵּב ,םָעֶה
 תיִּב לָׁש ץפעווםתמסתוםעק 40/ שירַאטנעמַאלרַאפ

 יםָטִה יִרֲחְבִנ
 ,ףָלֶק ,ליִוָג ןעפײסגזמסמ+ 4. ט(נ)עמרַאפ
 0 שש. זי. ךיז -||;גַנַז 00 ץפוע/ 60טץ16 ש. 4. ןרָאֿפ

 ינּוּדְזַה 811, 1866, 0006

 .קיִנָחַהְּל דַע םֵח םט19ש 8 ט0610671מ9 60)}  ענרַאפ
 ,רֹחָנ 90 88010 ש. 4 ןעקטרָאפ
 (/80.) ורֹומיִק ,לָבָה ,דַא טפץעסע! 8969: 9. !ערַאפ

 ,הָמיִׁשְנ םעס81
 סע80 (8000// 100698 0040 (ן?. ס-) 5 ?ערַאפ

 ,(היקרוטב הנטק עבטמ) הֶרֵּפ
 .קָאבָארַאפ = קָאבערַאפ

 םהצנת תסופמסנ מס 8ט0818006 0? 660/. ווערַאפ
 רֶׂשָּבַה ןִמ אל ֹוּב ןיֵאָׁש ומ086 תסע 0 1111 (0/ /206)
 םס10םס/ 06 1818 (/70.) :(לכאממ) בֶלֶחֶה ןִמ אְפְו
 ,(א אָה אֹלְו אָה אֹל םסז 46 016
 801069מ/מ9* 00014664 שנ9מסוג6 ץכעקעג עװערַאּפ --

 ,בלה אלבו רשב אלב לישבת 0686 01 זח111
 טס88018 םספ 0866 101 000/1ת9/ םילכ עווערַאפ --
 רשב לשבל םהב םישמתשמ ןיאש םילכ 10680 סי 0116
 ,בלח וא
 תסופמסנ 1188 201 1168 ןשקָאל עווערַאפ (46,) --

 ,אה אלו אה אל וניאש םדא
 ש68861 109 ססוומש סע (ע/ק. סע -) 4. קינווערַאפ

 .הָקָיְלְׁשִל ֹוא הָהיִתְרִל יִלָּכ 808101מ
 ,לָעּוּׁשַה בֵנָע סטצע8מ? (2/ ס -) 5 עקשטערָאּפ
 40 186861, 10840 :רֵמָה 00 8908: ש. 6 ןערַאפ

 דַע םֵַה היה 00 26 םט}פ;ש ש. ?תק.||:ַעְוְה םסט6

 תֶא ץחָר 9ס 18086/ 046861+ ש. ?- ְךִיז = || ;קיִנֲהַהְל

 .לָבָהְּב ֹורְָּׂ

 ,(981 שטשיידכיוהלטימ) 081 שטייד ןוֿפ רשפא זיא וועחַאפ (א
 ,טלַאהניא ןָא !טסופ ,טעקַאנ



 ;לֵּמַמ .ְקֵּסַטְחַה סס 06סטץצ ס008611 ש. ?. ךיז ןערָאֿפ
 ,לָּדַּמְׁשִה 0 106
 !עגת לא 40מ'6 9סטסמ! !טונ ךוז ערָאפ --
 טפ181:866, 28264-9811 (2 ס-)  עשטנערַאפ

 ,(אסכ לש בֵּג 0804 (0/ 0 00600) :רעֶסִמ ,הָקעַמ
 .עקשטערָאפ = עקצערָאפ

 ז166::181 (27 רעקלעֿפ - ,ןקלָאֿפ --) 2 קלָאֿפ רָאפ
 ,ֹוְּׁשֶאְו ׁשיִא ,גוז 60ט6

 ,םֵׂשַּב ,םֵּסַּב סס טס1טעמ6 0. 6+ ןרָומוֿפרַאפ
 ,םָׂשֹּב סנ?טזמס (עז. ס -) 4. עמוֿפרַאפ
 ,םֵּבְרַּפ 00 818816} 110ו26461 6. 7" ךיז ןעלפרָאפ
 .הָנָמ .קֶלֵח ןעסץ901מ, 8826 (עז. 8-) 5 עיצרָאפ

 40 8176 8 ץס1800 עיצרָאפ ַא ןצעמוא ןבעג (40,) --
 ,שיאב ףזנ ,שיאב רעג 8 1006 07 58 יהיה

 ,(א םיִרָעֹכְמ םיִנָּפ טי } 1806 (2/. ס-) 5 עצרַאפ
 ,הָניִסְרַה עסע061818, סו +. ײלעצרָאפ
 ,הָניִמְרַה לֶׁש ןעס1:061814 66/ ןעַײלעצרָאפ
 ,עצרַאפ = ערעצרַאפ ,ורעצרַאפ
 ,לּויִמ ןֵג טפעע (עז. | -) 5. קראפ
 ,רָדְנ ןע81ומ8, 16806 (1/. סע -) 4 ןַאקרַאפ
 ,ןַאק רַאפ = ןקרַאפ
 ,םִע תֶבָּכְרִמ 80800-00908 (2/. 8 -) 5. 'עקרַאֿפ
 ,גוז פו; 8. !עקרַאפ
 ,הָעיִגְנ ססטסמ 8. עקרָאֿפ

 ,עונ 90 9000 עקרָאפ ַא ןבעג --
 ץפנףטס?9עש 121810 4000 טעקרַאפ

 זס 809ע0מ, גיטתנזמ280} 1014016 שש. 4. ןעקרָאפ
 1 ,ד ש. ז. ךיו -||:ׁשֵמְׁשַמ ,םֹשָח ׂשֵּמַה

 ונתמ 8016 ;ׁשיִא ,םָדָא עסעֿפסמ (עז. ןע --) 8. ןיוׂשרַאפ
 טס08060:01 רטסזעמפת} !רַאה הֶּפֵי הָפָי ׁשיִא זג2ת
 עֶמֹו ץ88802401 !ראה תַפְי והָפִי הֶׁשֶא טס8וגלצ
 ,(רופסב) יִׁשאָר םּוּפִט 610 !(הלגעבנ

 סצץסמ808 5. 2|. תֹואָצֹוה-ןיושרַאפ
 ,ךֶרֶּדִה תֹואְצֹוה

 ,לָפָׁש םֶדָא ,ריִזֲח וגס8 (2/. סע -) 5. קושרַאֿפ
 תֹרְׁשְמ 0800-800000829 (27 סע -) = קושטשַארפ

 ,ץֶחֶרֶמ תיֵכְּב
 ,ןיִחְׁש הֵּכִמ ,בֶרֶנ לַעַּב םסםסטָצ, פסטעצטַ 00}. עווישרַאפ
 60 26000106 8סט;צצ 2. ןרעװ טעװושרַאפ

 | .בֶרָגְב ַעֵגְנד
 ,לָפָׁש םָדָא זמספמ זמפמ (2/. םעצוו -) 8 ץעוווושרַאפ

 יער םֶדָא
 ,םיִפלָק תַליִבֲה ןס801 (0/ 60009) (2/. | -) 9. ׂשֵאֹפ
 ,הָחָּפ ןג28מפ, ט88מ86 (ע/. ןע- 8-) = ַאשַאפ

 ,(היקרוטכ) רַׂש ,ביִצָנ

 !אֵצ יויִנמִמ ךֵל ט600201 60 ןָאװ-לָאשַאפ
 ןעוװענַאש = ןעװענַאשַאפ

 ָפְצִר

 טע8טס1110

4 

 ,ףוצ ופ ןוֿפ (א

 ןַײז דובָּכְּב-עַגּפ -- 804 --

 .עקלעיצסָאפ = עקלעשטשט
 ,םָכָמ סט8001מ, 00890108-000 8. ענילשאפ
 קחשמב) תֹבָׁש 00 ק888 06(  0000 02 6 ןשַאפ

 הָרֹוחְס רֹכְמ 90 8011 80168 80068 (/?) !(םיפלקה
 ,הָבֵנְנִּב רַבֲעַה 90 8ענט9816 (/) !הָבּונְנ

 ,הָטְרִמ ןט88לטנס 8. עשֲאפ
 ש, י ךיז -|| :הֹעָר 90 8800, 1000 ש. 6 ! ןעשַאפ
 ,הֹעָר 90 מס 6

 ,(םחמ) תּודַבְכִּב םֹׁשָנ 60 עת ןעג4/ ש. ת. ?ןעׂשַאפ
 ,ֿפוװקסַאּפ = לוועקשַאפ
 עסעפמ 81080060 ןשָארג רעשוליופ == 020 גיַּפ

 ,יָנָלֹוּפ לֹורְג
 ,םומ 609606 :קיִרָח ,- םסוסג (2. תֹומיִגַּפ) 8. הֹמיִנְּפ

 : ,ןּורָּפִח
 0810888 !הֶתיֵמ 4089 (2/? תֹוריִגְּפ) 8 ידריִגַפ

 ,הָלֵבְנ ,רֶנָּפ
 ,ןֹורָּפִה ,םּומ ם1סנמ18/, 001004 . םגַּפ
 .הָרָצ 1280, 10181010006 (2/. םיִעְנַּפ 5 ענּפ

 | ,ןומָ
 תַלְבִנ ,= ססנקאס} 0086 206צ (//. םירְנּפ . רנַפ

 ,תֶוָּמַה םַפ 408617 םסופסמ (,//:) :(וב ןושלג) םֶדָא
 (6) ט. 6.|| !תומ 90 016 (0/ 67001614) ש. 4 ןרנפ

 ,לַעְרַה ,םַּמַמ 60 01508
 6ט1} סטסטעװסת06, (1// םיִעְר-םיִעְנִּפ 4. ערקענַּפ

 ת880106  :ויָנְרַמ רֶבֶד םט188006 !ןֹוסָא זתנ8מפ
 ,הָויִגְרַמ הֶׁשֶא ,זיִגְרַמ ׁשיִא טסע808

 ץפמפסנמ, 166סמ70סת (2/. תֹונֹויְדִּפ)  ןֹויְדִּפ
 זמסמסש םֹוטסת 60 8 0881010 1888 :רֶפֹּכ , -
 םזמסטתפ ן- 10/ 2ופ 20ױ106 סע 20685ות8
 ,רָּכְמִּמַה ףֶסֶּכ , =. ע0811806 טֶצ 4 6

 0י64סזממססמ 01 10 (עז. ס-) =. ןְּבַה"ןויִדִּפ
 8סת," ססעסעגסת} 04 16666003ת8 {םס 11186-
 ,- טסימ 80

 ,- 16401מ01108 01 ק1/180201ע8 8. םייּובְׁש-ןויִדִּפ
 ...0ם6 עמסט+מ," טמפתותמסט8!} 600 דחָא"הָּפ
 "זמ סוג? 80 1מסטלמ," קס1800211 600. חַּפ-לָא-הָּפ

 ,- םסוְצ 1םסט9מ, 8017 118 5. שודק-הַפ
 !הָּמְרֶח :הָׁשּוּב עטפמ! 116! 0. 'פ
 ,עינומעווָאפ = ענוטיאופ
 לֶהָק לׁש ,יִבְמִּפ עטטווס 6/. ענשטולבופ
 .עקולבופ = םוקולבופ
 ץיִרֹה 90 ץט2118מ, 26ט610180/ 2 4 ןרוקולבופ

 .לָהְקַב
 ,רוּבִצ ,לֶהָק ץגמ110 5. עקולבופ
 +0 :('דכו ןיכס) םֹוָפ 90 2010 0. 6. ןַײז םגוּפ

 הֶׂשֲע 0 00 יט, ;לֵקָלמ .קַוה גמ}ג/ס, םפגיזמ
 ,אֹטָח ,לֶוֲע

 ,-דֹובְכִּב ַעֹוְּפ 90 0400 0. 64 ןַײז עגוּפ
 ,-דֹובְכִּב ַעֹגֶּפ טס 04006 , 6. ןַײז רובָּכְּב-עַגוּפ



 דופ

 תס06 (6060024 07 40 2 (2? |-) 5. רופ

 ;(טנופ םיעברא ןב יסור לקשמ) דּוּפ { 201:00)

 ,ריִעָׂש בֶּלָּכ עס0416 (;7. ס -) 4 לדוֿפ

 ידָהֶא דּוּפ לַקְׁשִמ רטס18פ 0+ סמס 006 5. קינדופ

 ֶּנִמְק הָכֵּת 119616 טסצ (4. ךעל -) 6 !עלןעדופ

 פס8עס-סעסט0 טטפסס89/ (ן/ ס-) 5 :עלעדופ

 יזא יִהָּפ יליִטְּב 4001 !ליִלְחַּד ,תֶצָלִמִמ

 90 1זמ886 ?טמ 0? 8 ןצעמוא ןוֿפ עלעדופ ןכַאמ --

 ,שיאל געל ,שיאב לתה ץסנפסת

 | .!עלעדופ = קעלעדופ
 יהָקְבִא עסדט06/ 5. רעדופ

 הר 60 עסיט666 ש 4.ןרעדופ

 .רעדופ = ערדופ

 .ףּוׁשנַי ,ַחֹא סיט1 (ז. סע -) 8 שטַאהופ

 הָצְּקַה 9104 606 0? גמ 0 (2/. פ -) 5. עהופ

 .הֶציֵב לָׁש הָבָעָה
 .םֶרָּכ לַעַּב טּוש-ט611166 40/}. עטַאזופ

 ,?עלעדופ = עלַאזופ
 ,םֹוׁשָח דִי דטמזק-86108 (עז. ס -) 8 עלעשוופ

 טוגטט16 :תיִמּופְלַׁש 1866 27. סע = יז -) 8. רַיזופ

 .(הסרומ) הָעּוּבעַבָא 0118661 :הָעּוּבשַבֲא

 לֹודָנ םָרּכ ,הָֹורְג ןָטִב נא טסנוצ (ןז. ס -) . עוופ -

 לַּלַּב 90 ססמ+טפס !ְּדַּבַמ 60 980816 2 6 ןעטופ

 לֵּבְלַּבְתִה 40 2600106 60270866 4. ךַז -| |

 ,הָאְמָח ט996/ 5. רעטופ

 ילב 8647018617 ָאֹרַא רעטופ רעד טומ 40. -

 ,החלצה

 8תמג18266 2016608 (17. ס--) + עקטעב-רעטופ

 .הָּיִרֶמִּפ ןיִמ
 ,הָאְמָח הֵּפֲאמ ווםמ+ ץ886/7 5. סקעבעג-רעטופ

 ,םקעבעג-רעמופ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לטקעבעג-רעטופ

 תיִבָה טוג9/6נ-?00  (ע?. רעסעֿפ -) סַאֿפװ-רעטופ

 קיִּתְרִנ 8מ0868) 0886 (0/ 126 860 (006.) :הָאְמָח

 4(ב (המחה לשנ
 0886 28466 רוט (20 ס-) 4 ןכוק-רעטופ

 .הָאְמֶח תֵּנֲע טו

 ףכוק-רעטופ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לכוק-רעטופ

 י(שא ינקב םיבורל) ֹ!הַרְי 11901/ ם1ט6 ?ןעס ! 406 יופ

 -  יהָליִחְו סעהטס}, ס1פ611מ9 8. !עזיופ

 ,תחא םעפ לחז 40 סנפט1 0066 עזיופ ַא ןָאמ --

 יהָחּונְמ .קֵסְּפַה ןעפוג86 (2/. ס -) 8. ?עזיופ

 ,לֹחָו טס סעפיטו) סעססק 2 4 ןעזיופ

 :עינוטעוװוָאפ = ענישטיופ ,עניטיופ

 .יָנָלֹוּפ 1018 00) שיליופ

 ,הָינֹולֹופ ,ןיֵלֹוּפ 201826 עי ןליופ

 ,-לַע הָקָבֲא
 זז +

 רעטייווצ רעד ןיא (ב .תםָצֵזבדס שיסור .ןוֿפ אמתסמ (א

 ַא ,00116ז שטייד טָאטשנָא גיסאפש רעטופ זיא גנוטיײדַאּב

 .רייש ַא ,גנוקעדַאב

- 808 -- 
 לדנופ

 'רָּכִא ץס88800) ?ם/זמסי (//. םירעיופ) + רעיופ

 ׁשיִא 01061:0086 ;םַנ םֶדָא סגטנ} !רֶפְּכ ןֶּב עט 0

 .(הקוקשאבנ לֶיַח מיסט (04 6/165) ;הָנְבֲהַה הָׁשְק

 עסט 0802060 רעױפ ַא מבַײלב רעיופ ַא (06'27.) ד-

 יא 10846 2 811: ץטע8ס סט9 01 2 8סױח'8 08 |

 .רעב שיא עבמ תונשל רשפא

 ,רַּפַא תֶׁשֵא טס889804 יטסנזמהמ (2/. ס --) + עטרעיופ

 .תיִרְפַּכ הָׁשָא
 | .שרעיופ = שירעיופ

 ייֵרְפַּכ עט806 !רָּכֶא לָׁש 01 ץ6888ת9 40/ שרעיופ

 ,םַנ סנגוג118מ

 ,הנבהה השק חומ 6011 686 פָאק רעשרעיופ --

 | ,מטפַאפ == ספיופ

 יףֹה שטנמ (2/ ן--) 4 קיופ

 90 689 זמסוס ?ופת סתס'8 קיופ ַא וװ ךוז ןסענָא --

 ,ידמ רתוי לכא 11

 יהֵפֹּת 10 6;טזג ש 4 ןקיופ

 ,משיִאמ = טשיופ

 ,ןמשיָאפ = ןטשיופ
 90 8ט0011 סט ש. 8.|!:חַּפַנ 10 ץט9/ טק 0. 6. ןשיופ

 יםֵמֹורְתֶה .ַחְּפַנְהִה עט1/ סוג, מט166 סט

 ,(תוכר תוצונ) ְּךֹומ 6סיטת 5, ךופ

 ,ְךֹומ לֶׁש 09 6סיטמ, 8סיטמצ 06/. עווָאבופ

 דר .ךֹומְּכ 6סיטמצ 8078 00/  גיכופ

 ,לרובָאפ ,רוכָאפ = לריכופ ,רַוכופ
 ידַכ 8096 60/ עקכופ

 ריה 40 06 8044-11681466 תובבל עקכופ ןבָאה (60,) --

 ,ןמחר היה ,הכר שפנ לעב
 .קֶבָא 486 5. לופ
 .ןּופס .הָרְקִּת 661188 8. פַאלופ
 .הֶּפַרְׂש קַבָא עסוט4ס/ 5. רעוולופ
 יףֹּלַוְמ ץטנטסנו8ס 8. רעטַאזורעװלופ

 .הָביִהְכִל ןֶחֶלֶׁש 8088 (ןז. | =) 8. טלופ
 - .תֹורָיָנ לָׁש קיֵּת טט81166 (ע?. | -) 8. סערַאילופ

 ."ֵמ קֶכֶא רֵסָח סס 4089 2 6 ןעילופ

 יקָפָּד ןעוג186 5. פלופ
 יִצֲה 817 5181108 (ןז. םעקנ -) 5. קענןַאטסלופ

 .הָנֲהָת
 תֹוריִק הָנֹוכְמ עמפסמנתס-םטמ (2/. }--) 5 טָאימעלופ

 | .תָרָפֹוע יִרּוּדַּכ
 ,קלָאפ = קלופ
 ,עצונװָאקלָאמ = עציונװָאקלוּפ

 ,קונווָאקלָאפ = קינָאקלופ
 .עפמָאפ = פמופ

 .ןעפמָאפ = ןעפמופ

 ,זא רֹורְצ טטמ616 (27. ןע -) +. לדנופ

 ןעלרנופ ייווצוי 17 טייז ,"העריילק עשעדיא ןיא ןקיד ייב (א
 ,"טקַאלֿפ



 טקנופ

 ס18086, ןנ8- !הָרּוקְנ עסומ) 609 (2/. } -) 5. טקנופ
 ,ׁשֶּמַמ ,קויְדְּב ןט89} סצ8091 006 || :ףיִעְס 1880
 תעשב ,ותעב ןט80 {מ 1116 טַצע רעד ןוא טקנופ --
 ,רשכה

 6480017 986 סץמס8190, ןט80 ךופיה רעד טקנופ --
 ,ךפהה שממ 446 106

 דֵּקִנ 90 סומס10806 0. 6. ןרוטקנופ
 ;(גווממ רקשמ ןימ) ׁשֶנּוּפ ץטמסמ 5. שנופ
 הָרֵצְל זְנְרַא סס9016-0886 (ץז. ס -) 8. עקרעדסופ
 ,אוָׁש טפומ ילּולָח םס1!סשש :קיִר סנמקלצ 60/. טסופ

 גד

 םירבד 1016 דשסע095, 1416 1811 םירוביד טטסופ --
 ,םילמב

 ,םַאפעטמופ = סַאפ- ןוא-טסופ
 ,קונסַאפעטםופ = קונטַאפ-ןוא"טסופ

 ,יעװעטַאפטטםופ = ןעװעסַאפ-ןוא-טסופ
 ,טנטמַאמסָאפ = טנעמַאטסופ
 סמץלק-14084664 1610 (2/. סע -) 8. קַאט)טסופ

 ,רוּב ,קיִר םֶדָא
 ,קונלוטסַאּפ = קונלוטסופ
 (ע0 ס=) 5. עניטסופ

 הָָמְׁש
 00 סס ּ!םֶמָׁש ,הֹאָׁש 90 ןוס 108800 6. 4 ןעוועטסופ
 אל היה 90 06 טמוממ801060 ;קיִר היה לט
 ,בָׁשֹונ

 ,תּוקיִר סזחמ910688 9. שינעטסופ

 ,(א לֵמָּב יקיֵר 1016 660. םַאפעטסופ
 ּמָּב ְךָלֹה 1010 (28 סע-) 5 קונסַאפעטסופ

 ןָלְטַּב
 לָטָּב ְךֵלֹוה 1616 06}. ענסַאפעטסופ
 טס 1010 םישפש סתס'8 ווזמס . 4. ןעועסַאפעטסופ

 ,לָמָּב ךלֶה ,ֹונֵמְז לֵּטַּב

 הֶׁשֶא תֶפָנְצִמ טסממספ (ץ?. פ -) 5 עקרעטסופ
 ,לֶלָח ס1/0100688 :תּוקיִר סזממ?12088 4. טַײקש ופ
 46801000 הָבְרח עטומ (1/ ס-) 5 עקטסופ

 ,םַמָׁש תיֵּב 1106
 -- 168189 (/. םיִקְסֹוּפ) 6. קסופ
 -- 1םס 1200 1601808 8. 27. םינֹורְחַא-םיִקְסֹוּפ
 --(ס ס8נוס 1691898 8. ען. םינֹושאר-םיקְסֹוּפ
 .--ןסטנמסץצמּפמ (2/. םילעוּפ) .. לעֹוּפ
 00286000200,} 108019 (22 2-) 8 אצוי-לעופ

 ,הָּלֲעַּמ ,הָאְצֹוּת
 ,לַעּפּפ אָצֹוה 00 8000ז0118מ טא 0. ןלעֹוּפ
 "טשסנ סע 01 2100 (2/7. ןויִצ-ילעוּפ) ןויִצ-לעֹוּפ
 ,יָנֹויָצ טְסיִלִיִצֹוס 2018

 ,(תרטקממנ ןֶׁשֶע תַפיִאְׁש םס1/ (0/ 0065 10/0) 8. 1 ףופ
 ,תּורְדְננְתִה קט8) 8מסיא 8. ?ףופ
 ,םקַאלֿפוב == סקַאלֿפופ
 ,רֶרֶׁש םפשס} (ץז. םעקפ -) 5. קעפוופ

 ,רֶּבדְמ 40080109/ טטס6

 ,ךוטסַאפ ַא ןָא ,העטדיסתסנוז שיסורניילק ןוֿפ (א

 ןעקרופ -- 806 --

 .עקמטָאמ = עקפיפ

 ,הָמָוְמ ,הָלֹוּבְחַּת 40ש106) 1186 !טּוׁשָק 61:088 4. 'ן'ופ
 ,הָמְרִמ

 (גטנמק 0 406 || !הָקיִרְז הָכָלְׁשַה ?מעסש 9 !/'פ
 דִיִמ ,ףֵכֵּת 80:8182+ 400. || :הָּליִפְנ לֹוק ט8מ }

 ,ךלשה 90 ?םניסיט ןָאט ץופ ַא -
 טנטֿפג ?01 םסס (2/ טשרעב -) 8 טשרַאב|ץ'וֿפ
 סעססנג !םיִלֲעְנ ַחּוצְחִצְל תֶׁשָרְבִמ 1186 8
 .אָמָאְמַמ

 ,ענובעיצופ = עניבעיצופ

 םיִׁשָנ יִעְבֹוב הֶׂשֹוע זמוווומסע (27 ס -) 5. ןרעכַאמצופ
 80 'הַּכִנ 90 0168 וטָׁשַה 90 01088 ש. 4 ןצופ

 40 01688 4 ךִוז --! ;(םילעגו ַחֵצְחַצ קסס88
 ,טָׁשַמְתַה

 מושק 61088, 010870629 4. ן'כעצופ
 .ַעיִקְּב סע801 (ץ/ סע -) . קופ
 60 טנומפ 8לסט6 1מס ססת- 0 4. ןַײז תורקע-דקוּפ

 ססץ?1סמ 03 טפעעסמ רטסזגסת (22 0006/18/60
 ,תֹורָקַע דֹקָּפ {006005)

 ססתטסצנוש 5 טַײק -|| :םֵלֹוּב 608ש62 660. עלקופ
 ,הָטיִלְּב

 עֶקְּבִה 90 0180, םטע;86 .  ןעקוֿפ
 ,שונעקופעצ = שינעקופ
 / = עטעוומ (/28/נ06. 07 126 142 ס/ 4060) 5. םירוּפ

 מונ זוא תחדס בומ"סוי ןווק םונ זוא םירופ (2700.) ד-
 ?טנינעמ 18 תס 2001108ש, 16ש01 18 תס קנערק ןייק
 ,(א הלחמ הניא תחדקהו גח ונניא םירופ 2181409צ

 םיָרּוּמִל םיִריִׁשְכַמ ?טנותג ?טזתופטעס  סיורג"םירוּפ
 ,םיִרּוּפ לָׁש 01 .םטנוזמ 40/}. גירמירוּפ
 ,םירופל אָנֲע עטצועמ 0860 קעז ם -) 9 ןרָאלֿפ-םירוּפ
 606 8זמ2)} תטננתמ (/26 1460 ף/ 106 + ןֹסְק-םירוּפ

 4194 440 גמ 64 1600-//000 10/60 1 שנה 8
 , = 10086נט660 4716 9110 0010/)

 םירּופְל קְחֹׂשַמ ?טעגעג ןקופ} (27. | -) 5. לופש-םירּוּפ
 יִתָחיִדְּב קָחֶׂשִמ םוט16506

 רעלופש-םירוּפ = קונלופש-םירּוּפ
 ַהָׂשְמ עטנוזמ ץ!פעצסע (10 =) 4 רעלופש-םירוּפ

 .ןֶהְדַּב טג;1680ו6 8000/ !םיִרּופְּב
 ,ןעק רופ = ןערופ

 ׁשנע ץטמופמנמסתפ (2// תֹויְנֲעְרּוּפ) תונָערוּפ
 ,ןֹוטָא 1018101טט6

 ,עקטטערַאפ = עקצערופ
 ,ןֶמָנְרַא עטנק16 4, רופרופ

 ,הָפיִחְּד ,הָביִחְּת קס81מ8 5. עקרופ
 ,ףֹהָּד ,בֹהָּת סס קסגס ש. . ןעקרופ

 -גיילק ןוא ןסורסייוו יד ייב םוא ךױא טייג לטרעוו טָאד (א
 סתססתסמ ?אקתעטסאגזס 48:/28 סָאקנעשטנירג ןיא .ןסור
 128424 86 08810, :טריטיצ טרעװ 11 28888 רעטנוא
 ,יקהסוז8 16 68



 ןַײז רדָנ-ץרֹוּפ

 "'ס טנס88 ם 260866/ 10 0. ח. ןַײז רֹדְנ-ץ'רֹוּפ
 .קֹח רֹבֲע 9101296 8 ן8י0

 00 601801086 2תו8 תגזמס שש 4  ןַײז ֹומְׂשְּב-שרֹוּפ
 ,ֹומָׁש תֶא הֶּלַּנ

 06 דקס 860818468 מוזמפס1! 5, רֹוּביצה-ןמ-שרופ
 .--{ץסזמ 906 ססזמזמטמווצ

 .קַא(ינטסופ = קַאשטשטשייפ

 "08044066/ 888ו1ת86 18/861/ לאָרְׂשי-עשוּפ
 .ֹותָּד לַע רֵבֹוע יִדּוהְי זציסו11סט8 766

 8ןנמ8-טסצ !הֶבֵּת הֶּפֶה טסא (עז/ ם-) 5 עקשופ

 ,הָקָדְצ תַּפִק
 ,הָקָרְצ יֵמְּד 21ז5-עמסמס7 6. טלענ-עקש ופ
 יעקשופ ןוֿפ טרָאװיענעלקרַאֿפ עלעקשופ

 ,יקיִתֹוּפַא == יִקיִּתֹוּפ

 ,רֹתְּפ 90 ומ?סעקעס+, ס4װ181מ 6 ןַײז רֹתֹוּפ
 ?0 1םוס:קע00 8 6ע08ז0 שש 2  ןַײז םולחי-רתוּפ

 ,םֹולֲח רֹתָּפ
 ,ןומְזיִּפ = ןומְזַּפ

 ;בֹרָל עַיּפְׁשִמ 1100:81 4020 (ע/. םינְרְזַּפ 5 ןֹרְוַפ
 ,ןָזּבְזַּב , -- 8080606161

 80802001108  !בֹרְל הָעָּפְׁשַה ןגטסעפונוק . תֹונְדזַפ
 ,תּונָּבִזַּב , --

 ;בֹרָל הָעיִּפְׁשַמ 1106181 יטסמהמ (עז. ס -) 6. עטנרִזַּפ .

 ,תיִנָזִבִזַּב 8048006261

 (עז. םיִדָחִפ) , דחַּמ
 ,הָמיֵא , -
 ,אֹרי ,דחֿפ 10 06 811810 דחפ ןבָאה --

 1081, דתושמפ)/ ?סעעסע

 ,אָרונ ,דיִחְּפַמ 1081101, 1עושםו1ט| 46/. גגודמיִדְחִּפ
 ,םיִא

 1010 ץסעפסת, 0068164 (/. םינָדְחַּפ . ןדִחַּפ
 ,בָל גּומ , --

 - ?1נמ141לש 00108260106  4. תֹונָדֲחַּפ
 יָנְדְחַּפ 41:016 יטסזמהמ (2/ ס -)  עטנדַחַּפ

 .-ץעס0016 01 {סִש 60861004 5. 2. ְךֹרָע-יתּוחַּפ
 . = םוגתננ|ו24108 . דֹובָּכַה-תותיִחּפ
 ַה ןֹורְסָח ,-- לטפג6 קסו 8. תַחְּפ

 ,תֶלֹוטְּמ לט 6
 ,םוטיּפ = םוטּפ
 {106, סצסזממפ !בָיַה אל 20? םטנןוְק 060/ א

 ,ןְבּומ 04 ס60ט180, 661181מ17 40/. || ;רֶרֶהּוׁשְמ
 יַד 6סםסוג,ימ ;יאּדְוְּב
 1166 +ץסזמ 161/210018 0011- תווצמ ןוֿפ רומפ --
 ,תווצממ רוטפ 1018
 !קפמ לב ןיא טט189 8 ףט68910 ! !ונ רוטפ --

 ! ידו 846 28812 !/ 80 6004 ! !רוטפ ןוא --

 ,רָּטַּפְתֶה ,רָעֶּמִה 90 866 1140 ש. 2. ןרעֹוו רוטָּפ
 ,רּורָחִׁש ,- 1100181108 (2/. םירּוטַּפ) 8. רּוטַפ
 ,הָתיִמ '-0סץ8נ?טזס0) 4606880} 8?462 5. הריֵטַּפ

 ,(סוסל האירק) !דֹמֲע ןגס !, 808! 40. ורטַפ
 ןָארטַאפ = ןְרֶטַּפ

 0181 !לֶקְׁשִּמ

 װַאטסדיפ -- 967 --

 10 620, 11ת/8מ !רָרְהַׁש ,רֹשֵּפ 80 1166 0 . ןרֹטַּפ

 ;וָּכְזַּב ,איָצֹוה 90 8מסתס, 80082061 002896 ;רֹמְנ
 ,םֹרָה ,הֵּלַּכ 60 468?ע0צ, עטות
 ,ןמו למב 90 1ט8896 1106 טַײצ ןרמפ --

 ,תּורְטַּפְתִה 4616188 116 11008006 + שינרטַּפ
 ,עקםנָארטַאפ = עקסנרטַּפ

 םטססזי (174.) !הָקּולֲע 1600 (2/. ס -) 5. עקווַאיפ
 ,הָקּולֲע-םֶדָא

 עֶּבְמַמ 1106-000604 1606 ({?. סע --) 4 קַאטַאיפ
 ,(היסורב) תֹוקיִּפָק ׁשֵמָח לָׁש
 תס9 רטס;9ג 2 ם8תהק קַאטַאיפ ןיק םרעװ טונ --

 יי הוש ןיא
 (םס 8016 01 16 :בֵקָע 8661 (עז ס--) 5. עטַאיפ

 = ףַּכ 6
 ת06 40 1810/ עמַאיפ רעקנול רעד ןיא ךִיז ןבָאה --
 ,ירמגל רבדמ בשח אֹל 01 4 +מומפ 29 211
 116 1128 ּפָאק ןוא וד וװ עטאיפ ןוא לכש רעמ טָאה רע --

 1םס1'ס נפ ןם םו8 110016 1120 ?םפמ ץסט
 ,ךינתממ הבע ונטק םפטס 1ם ץסטי 46

 ץ!טזמ0-846 (ע/ סע - ,ןע -) . ןָאיפ
 ,(א (הקוקשאה קחשמבנ לֵּיַה ןנפ טעג (64 0/2655)

 ,רֵּתְנַבְּפ ץוםמס (27. פ --) 6. ָאנַאיפ
 486 01ט2/848 01 016 ?סשמ . 2/. ריִעָה-יִנַאיפ

 ,(ב ריִעָה יֵרֹוּכִׁש
 .רַּתְנַסְּפַה לַע וּגנְמ ץ18מ180 (2/ | --) 8. טסיונַאיפ
 ,רֹוּכְׁש עטמא8ז4 (עז. ם.--) + !עצינַאיפ
 טנ}טסעצש, וטםסע11ס0סעעש (2/ ס -) + ?עצינַאיפ

 ,(םיצומח םירגרג) תיִמּומְּד ןיִמ
 ןֹורְּכְׁש ניטמאסממס88 . עוטטנַאיפ
 {0 6ז3ם/ 6114 90 640088 שש. 2 ןעװענַאיפ

 ,הֶרָכָׁשְל הֹתֶׁש
 ומטר 8 == קעטנָאיפ

 .ענעיפ = !ענַאיפ
 ָאנַאיפ == ?ענַאיפ

 .בָלָּכ 408 (עז | -) 5. סָאיפ
 ,טצונַאיפ = קַאוֿפ

 עסמ?מסט86} 10ע0-1001 (2/ סע -) + קיטַארופ

 .הָכָכְס
 ,םעיקָאב-דָאּפ = םִוקָאבדיפ

 ?לָנְרָה בֵנ 1889סמ ? . עיִצְובדִיּפ
 ,עגָאלדָאפ = עגָאלרוּפ
 .עלערופ = עלדופ
 ,קעסָאגדָאפ == קיסינדיּפ

 רַעֵנ 116016 טסצ (ע?פ סע -) קינוווסדופ
 ,טנטמַאטסָאפ == וװַאטמרדִוֿפ

 נָא

 וֶּטִק

 ײנַארֿפ ןוֿפ גנוטײדַאב רעטשרע רעד ןיא ;ןצישֿפיל יב (א

 יב (ב .010ת .צנַאוֿפ -- רעטייווצ -עד ןיא ,010/00  שיזייצ

 ףיוא עידָארַאפ ;(1 ,םַאק) "השעמ עטלַאו ןיא ןשטיװָאמַא-בַא

 ."ריעה ינפ!



 ןערופ

 ,רָהֵמ 90 םטנעצ ש. 4 ןעדיפ
 םֶהָל רַּכְכ 480 1083 (עז. סעקל -) 5. קעל|ַאּפריפ

 .ַחֹוטְׁש

 רֹו 2010 טת00/ 8 תטפפופמ 89006 . לופדופ
 ,יִםּור רּונַתְל תַחַּתִמ

 עווָאקדָאפ = עוָאקדיפ
 .ןעווָאקדָאפ = ןעװָאקדופ

 ,ווורדָאּפ = ווָירדְופ

 ויסת 2246 ט846/ 816086- (2/ ס -) = עוורדופ
 ,ףֶרֹח תַלֶנֲע תֹועְלַצ תַחַּת לֶוְרַּב םַּפ טספצמ8

 וב םושל) רֹוח 800260 (1/ סע -) . קופָאשדיּפ
 ;'דכו לילְג

 ,לטבוהָאפ = לעבוהופ
 .יָנֹרֵד ,יִנֵּדֲא 1081100 8 קונווופ

 .עקווַאיפ = עקוויויפ

 ןיִמ 11901810 ץססזג (קז. םינֹומְזיִּפ ,ס .-) =. ןֹומְזיִּפ
 ,רֹוּפִס 4816} 8ססזיש וםּויִּמ

 ?םס 88106 016 800ש ןומויפ רעטלַא רעד (46,) --
 ,אוה שדח אֹל ןינע

 ס-) פ. עמוופ
 ,(א הָתּודְּב

 ;קֶׂשֶּמַה םֶׂשָּב .םגוג816 ;(היח) קֶׂשֶמ זמט8/-1280 5. םעוופ
 הָפּורְּת 1610607} 1ת סלעסג6 6189:088 ):770( 

 ,הָרָצ תַעְּב
 ,עלעשזופ = עלעשזיפ
 ,קַאטַאיּפ = קַאטופ

 הָמֶטִּפ ,םֶּטִּמ טוק 0 1עט108 (2/ ס -) 5 םֹוטיִּפ
 טע2806,6 808002002 ({/ ס-) 8. עקשַאיטיפ

 .הָּפֵחְּכ
 ,עקלעמעפ = עקלעטיפ
 ןְטֶה טסעװ 116016 1םָצ 1014046 06/}. עקנושטיפ

 .ןְטְנַפְק ,דֹאְמ
 ,םעקוועשטשיופ = סעקוועשטיפ

 ,הָיְרְמִּכ ענוטגפמזססזמ (ץ/? ס -) 5 עצורעשטיפ

 .רָהֵמ ,ׁשיִח ףט104, ומ 8 םטצץש 000. שטַאפ-שטופ
 ,גירָא ןיִמ 8 10מ0 01 8904 . !ַײֿפ

 .קָלָח ,הָיְנִמ םמּבעס 8. ?ַײֿפ

 שיש שיא) הָיְנִמ לעַּב םמּפעסז (2/ סע -) . קושטַײּפ
 ,(רבדב קלה ול

 ,בָנָר ,ׁשּוג ןטעמק, 0106 (עז פ -) = !עדוופ
 ,(ב הָכאָלְמ רֵכֵׁש טפֶש (456) 5, ?ערווֿפ
 עָּבְמִמ ססוגמ 01 8 2ע080008 (2/ ס -) 4 םִוופ

 ,(ג םיִלֹודְנ הָׁשֹלְׁש ּפָׁש
 ןא םסל טס19ג 8 4010 םיופ ןווק טרעװ טונ --
 ,םולכ הוש

 ;םִיּונֲע ,םיִרּוּפְי 81, 9019016,} 808461:1088  ןַײֿפ

 .יָנע 1010

 80סעש} 110004 (2?

 שילננע ןוֿפ (ב ,ןומויפ ןוֿפ רשפא ;ןצישֿפיל ייב (א

 ,86ת/0 שטייד ןוֿפ (ג .גָאט-לָאצ ,289-83
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 ענופ

 ש.ז+ ךיז --|| והָּנַע 60 +סץצמסמ+) 8104104 . 6. ןגננַײֿפ
 .הָּנעְתַה 00 10ע146160 1ׂ

"= { 

 ,הָּנַעְמ טסעמגס8001 (2/. =) 4. רעגונַײפ
 ' | ,עטרעיופ = עטרעַײפ
 .ףָמֹות 900 4עטעמ 0. 0 ןעלקַײּפ
 יףֹתַכ הָּכַמ ,ףֶפֹותְמ 6/טעמזמסע (ע/2 -) 4 רעלקַײפ
 ,ה אָפ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עלעקיופ
 ,(ןטק האופר רודכ) רַנְרִנ 2111 (ע?. | -) 8 לופ

 - 008000186} 101801088 (2/ סיִשְגַליִּפ) 8. שֶנְליִּפ
 40 10806 8 0180, 18826 8 0 ןרערלופ

 ,ןאָס .הֹמָה טטצמס6

 .- ץמווספסץמסנ (1. םיפּוסּוליִפ) 9. ףּוסּוליִּפ
 .- טמנ1080ממצ 8. היִפּוסּוליִפ
 .אָטְמִנ ,דֶבֶל 1610 8 שטליופ

 ;יָנֹומְס םמסמיק !דְבָלְּכ 1166 1619 40/ גושטלופ
 דֶמְרֶא ריִגְרִנ 8083 טסענק (2/. פ -) 5 עצינולופ
 ,קעטומולָאפ = עקסומִילופ
 .ַחיּקְּפ .דָל הָנָאְד 686 8. טסָאנלופ
 ןעוועלופ = ןעוועגלופ
 .0 ןססצ 8100ץ) ואס סםעס 01 6 4. ןעועלופ

 .ןֵנָה ,ןֹמָא 40 םטזֿפס :ַחָּקַּפ ,יֵל נאָּד ,-לַע רֹוְׁש
 .עצונולופ = עצונעליפ
 ,לופְלְּפ = לופְליִפ
 ,(אהְָרֲעַנ ם1ע1 8. לצליפ
 .שטלופ = גַײצ-ץלופ
 ,רֹוּדַּכ ט811 (עז. ס -) 6 יעקליפ
 6188-01098, 6182-01009 (26 ס-) 5 :עקליפ

 ,םיִּלָּכ בּויָנָל תיִטְנּולֶא

 ,עלעדגווו = עלעקליפ
 ,גֹופְּסַה ןֶבֶא עטצמ106 9. סמיפ
 ,נֹופְּסַה ןֶבֶא לֶׁש 0? עטמננס6 06) ןסמיפ
 טסְמעֶרְו"םתיֵּפ טָאטשנָא שיצראה-םע ןסמַאר ןוא ןסמופ

 ,(ב רֶפֹנ יִצֲע ע100מ-6006 5. ץלָאהנסמיפ
 ,םיִפְלְקִּב קֶחֶׂשִמ ןיִמ ט1מסס210 (40) 5 לקָאנופ

 טןומוא} ּוהְדּקְנ עסומש 409 (/? ךע-) + לטנופ
 ,הָציִרְק ,ץּונְצִנ טדט16

 ,הדוקנ השע 40 זמםאס 8 409 לטנופ ַא ןכַאמ --

 וס מוות, 90 16010/16 גױא ןטימ לטנופ ַא ןבעג --
 .ןיע ץרק ,ןיטב ץנענ
 ,תויתוא 1646018 ךעלטנופ עצרַאװש וד (40.) --

 60 שש ח. || ודָּקִנ 40 009, ק0180 0. 6. ןעלטניפ
 .ץרק .ץֶנֶצִנ 0111, ?דט 6

 הָּנַמְק הָרּוקְנ 116016 806 (עז ךעל --) 5. על|ןעטנופ
 {נס 0880006 0? 8 1670 רוי עלעטניפ סָאד (44.) --
 ,ידוהי לש תיצמת

 .ףָצָק 1081, 1+ס+מ  ענִוֿפ

 ןוֿפ רשסא ָאד זיא סמיפ 3 ,88061641000 רעגַארפ ןיא (א

 יז ןוֿפ רענייא זיא עכלעוו יענסָאס ַא 0805 שינײטַאל
 ,רעמייבכעפ



 ןעניש

 .רֹמָח .ףֶצֶ חָלֲעַה 80 0810, 1/098 2 ת ןעניפ
 .קַאצנעפ = קַאצניפ

 טססא 04 1000168 (עז. םיסְקְניִּפ ,{ -) . םֹקְניֵּפ
(//0010010114 6 '/0) = . 

 ,תָצָּבְׁשִמ הָּפְצִר עפנ|טס9ײ} 5. עקצַאסופ
 .םֹויָדָח רָפֹוט ןְבְּתַּכ םסעגטט1612 (ןז. ס -) 5. עקַאטופ
 .ןֶמִה הָבֹור חַנָק 118001 (2/ | -) 8. טעילָאטםופ
 ע18600, ססעעס1-080 (4/ ס-) 8. ענָאטסופ

 .תָרָעְּבַמ
 ,טעילָאטםופ = ליוטסופ
 ,קונלוטסָאפ = קונלושסופ
 ,םעקמעטמָאפ = םעקמעטסופ

 ,רֶמָנְמ .דַּב 8סנוץס0 !:תסמ, 4101ת8: +. ערטסוֿפ

 ;רָּטֶנְמ דַּב לָׁש 04 8011000 ן!מסת 46/ ןערטסיפ
 ,בּומָה ,רָּמְנְמ גוגפ מקץ-60101:60 / טלעםס,41

 ,ׁשֵבָי 617 !לַּד ,הָוְר תגספסע 46/. ענסופ
 ;רֹוּקַמ טס88 !הַּפ זמסטפמ (2/ סע -) 4 !קסופ

 ,(ילכ לשנ ראָּוַצ 8001 םיג1166 (0/ 6 6596/)
 00 1146?8 1ת 986 0800 קמסופ ןרעבוא ןבעג --

 ,הפה לע רממ
 00 876 96 2116 04 106 קסופ ןמונ ַא ןבָאה --

 ,םיתפש שיא היה 080
 קסופ םעד ןטלַאה --
 ,שרחַח ,ויפ רנס
 יוינפ שקע 90 1081:6 טטניק 18068 םעקסופ ןכַאמ --

 ,(תופוע לש) ףּוצָפְצ ענקומפ 8062: 4. ?קסוֿפ
 ;ׁשַעֹור ןָאס ס|8מגס0עסט8,} תס18/ 060)}. עטַאקסופ

 ,הָּלִבְנ רֵבֹוּד ויִּפָׁש 10וג1-תמסוט 664

 ,בֶהָר הָּפ 1846 תנסטפמ (2/ סע --) 4. שטַאקסיפ
 ַֹורְּפֶא 6161: (עז. ךעל --) 5. עלװעקטַאילקטופ -

 ,לֹוח םֹוקָמ ,תֹולֹוח 880 ססטתניצ 8. 2/. סעקסופ
 ,לֹונְנְרַּת סססע (ץז. סע -) 5. ךוטעיפ
 ,םיִּלְנַרָה ליִח 2?18ת?} 8. עטָאכעיפ
 ַךֶה ליַח לֶׁש 01 1תזםתזיִצ 60/. ענטָאכעיפ

 .ׁשֵּכִנ 0 ר0660 ש. 6. ןעילעיפ

 יףֶצְק 8סטנמ ,10814  1094 4 ענעיפ
 ,סָאיפ == סעיפ

 .ןעשטטמשעיפ = ןעטסעיפ

 ,ריִׁש 8סמש (21 ס --) . עינסעיפ
 ,הָזֲחַמ ,ןֹויֶזִח ע1006, םופצ (ןץז. 8 -) +. עסעיפ
 .קעלעקעיפ = עלעקעיפ
 טסצ-1146 םתתסצ 2616 (2/. םע -) 9 קעלעקעיפ

 2 תוסתס ןמ םת ;הֶבֵּת תּומְרִּב רּונַת יִרֹוהָא 24 סטסמ

 סטסמת רטמסעס 186 00818 216 181:60 400:60861/

 ,וּב טיִּפָסאָנ ׁשֵאָה יֵלֲחַנָׁש רּוַח יִּפ
 ,רעקעב = רעקעיפ
 .קָנֶפִמ דֶלָי 600611109  (ע? סע --) 4 ךושטשעיפ
 ;ףֵּטִל ,קֶנֵּפ 90 100016, 021688, ע69 ש. 6 ןעשטשעיפ

 ,הֹכָּב 60 ריטתנמס, ס00עוק}2וג שש. ?. ְךַז-|

 | .ןֵגֹואְתֶה

 00 8מט0 8'026 1מסט1|

 ,םיִלָג
: 
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 לִיַה עפטסג (0/ 02659) (עז סעקש -) 5 קעש|עיפ
 ,(הקוקשאה קחשמב)

 ,לֹוק 8סוג06 ;ףּוצָפְצ ץוקס, 800084 + םפֹופ
 00 ס1016 :ףֵצְפַצ 00 ץֹועסס 80068/ 0 4  ןספופ

 ,ֿפוק ַעֵמְׁשַה 2 8000

 ,ץעפופ = טעפופ
 עֹוק (0086086 ס/ ץלוסופ) (ןז. סע - { -) פ. ץעפופ

 ,ףֹוע ןֹוׁשְל לַע ּהַהַּפַפ
 8006 (2/ ס- |-) פ. רעטָאנרעּפופ

 ,ןֹופיִפְׁש

 ,הָּירְי לֹק ט9מ0 !/ ס1884 406 ףַאפ-ףיפ
 ִמ 8:8000ת8-קו/ס (ע2? ס-)  עקפיפ

 .הָטיֵלְּב אמסס ;תֶּלֶּבַי טט8פ :תֶמִֹּפ םֹוממס
 ,תֹומיִלְב אָלְמ טמסממצ 60/} עטַאװעקפיפ

 טט6 :הָשְמִמ ךֹומֲקּס (2/ ךעל -) , עלןעקפופ
 ,טָבָנ .ןָצִנ

 .תֶרֶטְקִמְּב ןֵׁשַע 00 8נמסס 8 ץנקס ש. .. ןעקפופ
 .עקנושמופ = עקניצופ
 ?םיַמ תַנֲחַמ טט8901-1מ111 ? =. ענובעיצופ

 ,עצורעשמטופ = עצורעיצופ
 8811 1606, 219, 8200016 (21 ךע -)  לצופ

 ץ81110018/  !רּורֵּפ .תֹותְּפ ןְמ קֶלֵח ,הָּנִמְק הָכיִתַח

 .טֶרָּפ
 ,םחל רורפ 8 219 04 1686 טיורב לצופ ַא --
 ךעלציפ ;ןמק דלי 8 110016 0116 דנוק לצופ ַא --
 .םינטק םידלי 116016 611114:60 רעדנוק
 52 םע ישס1סמ 211 66048114 ךעלעצופ עלַא טומ --

 ,ימרפ לכל זת סטסײק ץ8ע610018/ ;םימרפה
 ְךֹהָח 90 009 ֹותֹשס 81ג81| 16008 4. ןעלצופ

 ,תֹוּנַמְק תֹוכיִתֲחַל
 ,לצומ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עלעצופ

 8נמ2|| 16068, 2198, םםז- ./2  ךעלציפ-ץופ
 ,םיִרּורַּפ ,תֹוּנַמְק תֹוכיֵתֲח 68
 40 01684 1060 1)8102 ךטלציפ"קיפ ןוא ןכערבעצ --

 ,םימיםרל רבש סע8
 .עַּבְצָאְּב הֶאְּבַה 3111 !הֶריֵקְנ ס6610 קס6/1מ8 + 'קיפ
 .(םיפלקהמ דחאנ רֹוחָּׁשַה 8/866 (660) 5. ?קיפ

 .ףֹוע תַאירָה סעצ 09 8 ו8 6. קווו"רעב-קופ
 .= 6ס0081+ זעט86 . ןֹודְקיִפ
 טס06-עססאסע (206) 5. ץלָאהקוּפ

 .(םיצעב רקנמ ףועג
 486 8287188 04 16 8. תֹוׁשָפְנ- .שְפְנץחּוקיִּפ

 .גָנע ט1688ט16} 6461196 :ׁשֶפֶנ תַּלצַה ,-

 ,םֶבָח ,-- 0186 זמּפמ (2/. םיֹחְקיֵּפ) 4. הָקיִמ

 .הָמְכָח , -- טט18001מ 8 תֹוחְקיַפ
 .הָמָכָח ,- טס186 טטסנגפמ (2/. | -) 5. תיֹהְקיִּפ

 זעַּבְצָאְב הֵּכַה 80 נוק :רֵּקַנ 90 ץ60/ ש. 4 ןקיפ
 אֹצי 10 88108 ש. 7. ךוז--| ;לֹכָא 40 686 (87)
 00 {סעצזמ, 06 10:1066 :ץיִצ 40 םטט6 ;הָציֵּבַהִמ

 ,הָּוַהְתִה

 טומסני

 ?תֶרָמְ

 תּורְג ,טונַּת
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 קונקופ

 םופ 9006 גנוצ וד ןקופ טינ םוא ףרַאד עמ (40.) --

 ,אוה ונושלב ריהמ שיא 18 דט611- 04
 ;ריִעָל ץּוחֵמ םיִער חַּתְׁשִמ ע1010 ({/. ס -) 8. קונקופ

 ,הָגיִגֲח ,הָּתְׁשִמ 6

 ,חַמֹר ,תיִנֲח 18006, 8קס8/ (2/ פ--) 5 'עקוֿפ

 ,(גירָא ןימו הָקיִּפ ענסט6, ףט111149 8 ?עקִיֿפ

 ,רָמְׁשִּמַה ליִח 1046, 8שט816 (עז. | =) +. טעקיפ

 16 :הִיִנְמֲחַל ץפפפ// 0286 (2/ |-) 8. גָאריֿפ

 - ,הָאְלְמְמ הָנֲ
 ָיִנְמֲחַּל 0846 (22 ס-) 5. עקשזָארופ

 | ,ָּנַשְק
 ;רּואָּב ,-ס0ס01ממסתסםעש (2/ ֿםיִׁשּוריּפ 5: שוריַפ

 .(תלמ לש) הָאְרֹוח , -- 818:411108110

 .לָעֶׁש .ַעְּנֲעַּכ סס תםיחא) 6008 ש. .. ןעכריפ

 8זמ2)| 0846 1/160 ות (2/. ס--) + עקשסעריפ
 .ׁשֶבֶדִּב הָנְגְטִמ הֶּנִטְק הָנִע גסמסצ

 יא .ןערופ == ןערופ

 - .רֹהָנ .ַחיִרָה 0 8214 8מ0:0 ש. ח. ןעקריפ
 ץופפתש 2016 (2/ ךע--) 5. לבורג-שופ

 הָנתְׁשַהְל
 סמפנמטסני-קס?} טנ1מפ} (עז  ֿפעט -) . פָאטשיפ

 : הָנֶּתְשְַל יִלּכ
 .?קםופ == ףּוצִּפְצ ץוקותפ, 80ט0881מ9 8. שטשופ
 יֵטָרְּפ 6008118  קפ+1100121:8 5. 2/. סעקוועשטשיפ

 ,(א -ל םיִכָּיִׁשַה םיִרְבָּד םעקטע66280008 ;רֶבָד
 90 יטמנמס ;ףֵצְּפַצ 60 עוקס} 80068/ . 4. ןעשטשיפ

 ,הֹכָּב
 ייָנָיְכַּב םומומפ 86/. ענעשטשיפ
 ןֵּתְׁשַה 00 ץ188, ט114206 6. 4. ןְשיַּפ

 60 26 8800100ת1008 למיוב טימ ןשיפ (40.) -
 ,דסחתה

 ,םִיָלְגַר יֵמ ,הָנָּתְׁשַה טטצ1ם6 8. ץ"כעשיופ

8411 

 אָמּוג

 קֶחֶׂשִמ ןִמ 8 םפומס 80 08108 4. עשיופ-עשיפ

 ,םיִפָלְקְּ
 צסטמ8806/ :ןיִּתְׁשִמ תופםסע (2/ ס-) 8 רעשיפ

 .ריִעָצ

 ,הָניִּתְׁשַמ 1010816 ץוֿפּפס/ (2/ ס -) 5 ןרעשיפ
 .ןרעשופ = עקרעשופ

 640182081104 סצץניס88129/ 1זממס19806 40. שׂשיפ
 ,רֶבָּד לָׁש תּוביִׁשָח ַעיִּבַהְל הָאיִרְק

 ?גפמסזמ 826 עז טסְמעֶר ןוא םתיּפ ,ססְמעֶרְו-טתיִּפ
 1ו881ג868 (;וטס 00/4008 20006 0:/ 406 11600608 8

 .-- עז

 שיסורנײלכ ןוֿפ רשפא ;סעקוועשטיפ ךיוא טֿפָא (א

 לט-רעװ -עזוא  .ךעלקיטש עטַײנעגרעטנא  ,תֹותמנעפאא

 כלעוו ,רעדיינש ןוֿפ רשפא טמוק "סעקוועשטשיפ עלַא טימ,

 יא םע זַא וטעברַא לקיטש ַא סרעייז נידנבױל .,ןגָאז ןענעק

 .(םותואמאת) סעקווישדיפ עלַא טימ טכַאמעג

 ,,םרָאֿפטַאלּפ -- 810 =

 00 40 זמטסמ רטס14 םסמערו-םתיפ ןָאטֿפױא (46.) --

 ,הבר הדובע דבע

 םטמער ןוא םתיפ טכַאמעג טרָאד טָאה עמ (46.) --

 18106 8000 14200111060 60111008 צטלס0

 ,םש ונבנ םיראופמו םילודג םינינב 6666 6

 !סמסמותפי 01 16 זמסט?מ," 6001486 +. הָּפ"ןוחָתיִּפ
 ;םֶרְג 680806, 00088100 :רֵּבַדְל בָל ץֶמֹא 90 8044
 800169 םנע8מ8סוגסםפ (2.) :אָּלְתַמֵא עיססצס
 .רֶתֵּמַּב הָזֹח

 ,(א תיִריִמְּת הָּיִתְׁש ס0סת?ומט8) 6זומומס 8. רימּת"יּפ
 ,היתשל הרבח 8 61100120 0140 דימתדיפ חרבח --

 עמסנמ טסע ;הָתֹוׁש נומוצסע (20 סע --) 5. קינדימּתדיּפ
 ,םיִתֹוׁש תַרְבָחְל רֵבָח 09 8 61121106 0100

 .--1ם?סנקע108?698 (עז. תֹונֹורְתיֵּפ) ;. ןורְתיֵּפ

 .-וםלסעקעס98104 0? 8ע68ז08 . תֹומֹולֲח-ןורְתיּפ
 יִריִׁש ,-1100:810 ץס66י7 (2/. םיטֹויִּפ 5. טויִּפ

 ,'ה תַדֹובֲעַל ריִׁש , --1100/816 ץססעמ ? ה תַדֹובֲע
 םיִריִׁש רֵּבַהְמ ,- 1100:810 ע069 (ע1. םיִנָשיֵּפ 5. ןטיפ

 ,'ה תַדֹובֲעַל

 ,קָנָאָה ,הֹכָּב 90 טטמומס שמֹוזמקסע ש. 4  ןעקוכפ

 .ַחַנָאַה
 .- רט04661, 101:8016 (27 םיאְלִּפ) 5. אֹלַּפ
 ?נסט2016 :!עַגְנ הָּכַמ ם2סטס (20 ן- .-) 5 גָאלפ

 ,הָרֶצ
 אֶלִמְנ סצ?עס14017 רטס46461101 06/. אֹלְפַהְו-אֹלַּפ

 ,דֹאְמ

 אֵבָה 90 9/003016 והּנַע 90 ץ12836 2 6 ןגָאלּפ

 90 ולֹבִמ 90 80116/ שש. ? ךוז -|| ?דֵרְטַה ,-לַע הֶרֶצ
 ,הָׁשָה הָדֹובֲע רֹבֲע 66

 ןיִמ ,הָחָּפְׁשִמ םע000, 0666 (26 {-) 8. דָאלּפ

 .(תומועו תויח לש)

 ,הָרְּפַה 90 קעסק90800} זמט191017 2 6. ןעשזרָאלּפ

 ,הֹבָר ,הֹרְּפ 90 מט1ווצ 4 ?=. ְךיז -|| ;הָּכְרַה
 ,הָרֹוּפ ?ט01?14 40/ ענרָאלפ
 ,הָקָבָא עסדס0ס2 עקסואווַאלפ
 41086 (0/ 8 /797400-100) (עז. סע -) 5. קוׂשטווַאלפ

 .(הכחה לא רושק ץע רזג) ףֹוצְמ

 .(םיסוס) ץֹהָר 80 8616 (7:07868) ט. 6. ןעוװַאלפ

 חּומְׁש 4180 טץסת 186 םזסטתס, !צומש 600. םִוזַאלפ

 .בָּכְׁשֶמ ,הָמָרֲאָה לַע
 ,הָרֹוק 8069 (ן/. ס =) 5. עווטָאלפ
 .ןֶבָל בָהָו ע181מטזג 8. עניטַאלפ

 .ַהּול ןנ1806 (20. ס -) עטַאלפ

 .נָד ןיִמ 8800, 8816 (,//9/) (ןז. ס -) 5. עצעטָאלפ |
 .רֶגנ ספיװסת9סע/ (1/. סע --) 5. קונטָאלפ

 ך18??סע1מ (2/ ס-) עמרָאֿפטַאלפ

 ,(הדימעל םרומ םוקמ) תָפֶחַצ

 הָמיִּב 4 ,רֶמעַמ

 .ןעקנירט ,0418 שיסור ןוֿפ ָאד זיא יפ (א



 'עקטָאלּפ

 1080 ( /192) (ןעז. ס -) 8. 'עקטָאלפ

 .ןְטק גָד 1188

 .עקטָאילפ =?עקטָאלּפ
 .ןעװעקטָאילפ = ןעוועקטָאלפ
 ,רעבַאמ-עקטָאילּפ = רעכַאמ-עקטָאלפ
 ,טרעקטָאילּפ = ײרעקטָאלפ

 00860088 5 טַײק --| :ַחּומְׁש 185 46/. גיׂשטַאלפ
 ,תּויַחְמִׁש

 ==) גָד ןיִמ 20808 (קופ 0 (עג ס-) 8 עשטָאלּפ

 ,:עקטָאלפ

 ענג = ,עקנעשטָאלפ = ענ -- ,עקצענעשטָאלפ
 םענ ןֵפָנ רָמָע גיִרֶא 1466 081100 5 עקנעשטָאלפ

 ,(םירויצ

 רֶמָצ גיִרָא לָׁש 01 ץ:1מל04 681100 66/. ענעקנעשטָאלפ
 ,ןֶפֶג

 ,אָלְפָנ טטסמ0סו?ט1 00. גָודמיאִלְּפ
 ,תֹולֹודְּנ תֹואְלְפִנ 2080 טטסמ4018 8. 2. םיאְלַּפ-יאַלּפ
 .םיִצָע יִלּוּב לָׁש 09 1088 66. עװָאכַאלּפ
 ןע1606 01 !ןיִרָס 1108 8069 (2/ 2-) 5 עטכַאלפ

 ,םֵּנ גָרֶא תַכיִתֲח 00886 0101
 ,ץֵע לּוּב 108 (10. ט-) 8 עכַאלפ
 םיִׂש 40 8114 תם 168400 8081 40 0. 6. ןרובמָאלּפ

 .(חבוקנ ןשנ אֵלַמ 60 1111 (6 700/2) !"לַט תֶרֶפֹוע םַתֹוח
 ,תֶרֵפֹוע םַתֹוח 1666 8681 (עז. ס -) 5. עבמָאלפ

 {0 21116 8 168060 םעפע ףיוא עבמָאלֿפ ַא ןגול --

 ,רבד לע תרפוע םתוח םיש 808) 90 80106081ת90/
 ץוֿפמ (ם/ש0:ח/) (א קז רענעלפ ,ןענַאלּפ) 5. ןַאלפ

 ,הָלּוּבְחַּת ,הָעְצַה ע!םמ, 8606106 ;!היִנְכִּת ,תיֵנְבַּת ,הָמְׁשִר

 יהָצֵע
 תַעיִפְנ ,הָעָּמִמ ןע18989108 (2 ס-) 5 עיצַאטנַאלּפ

 ,םיִמָרְכּו תֹוַנ
 ,ןעוועטנַאלּפ = ןריטנַאלּפ

 ,רֹוׁשיִמְל םיִׂש ,ריִׁשְיַה 0 ןע186) 1601 6. 6. ןעוועטנַאלּפ
 ,(ךרד) לֹלָס

 ,לֵּבְלַּב ,ּףֹבֶס 00 482816} 0001086 0. 6 ןעטנָאלפ
 ,רובשב עונו גוח 40 1061 םוֿפ יד טומ ןעטנָאלּפ --
 שקנה ,םגמנ 40 181/0/ גנוצ רעד םומ ןעטנָאלּפ --
 : ,ונושלב

 ,ענונעטנָאלּפ = עטנָאלפ
 ,ךּוּבִס 98ת016, 600ת73810ת ענונעטנָאלפ

 ,ךּוּבִס 980811ת9 082816 8. שינעטנָאלּפ

 ,ְךֹוּבִס ץטעש16 !ָּדּוּבִס 082816 (ןע. ס -) 8. רעטנָאלּפ
 ,הָּדִח

 90 06 ט.ז. ךיז -||וְּדֹבֶמ 90 82816 0. 6. ןרעטנָאלפ
 ;ֹונֹוׁשְלִּב ׁשֵקָנִה ,םֶגְמַּנ טס 181061 :ְּךֵּבַּתְמִה 4
 .ןעטנָאלפ .ז

 ,ריִוַאְה יּונִׁש 0182 03 דט084116/ 8 סעטיונַאלפ

 116616 :;גָּד ןיִמ

)2 = 

 ,סעגַאלפ :ךיוא ןיקצעניל ייב א

 טולפ -- 871 --

 .(אָחַנָּאַה ,הֹכָּב 60 טטססץ, טט810 2 ןענעכנַאלפ
 ןגמס-פטעטסצס1/ (20 9-) 8 רעטסטננַײמנַאלפ
 ,הָמָדָא דָדֹומ 46

 לָּבַה ,בֵׂשָה ,םֹמַו 00 ץ!הת) 8026106 2 ןעװענַאלפ

 ,תֹולּוּבְַּת

 ,לזַמ ,תָכָל בַבֹוּכ ןע18069 (2/. | -) 8 טענַאלפ
 .ןעווענַאלפ = ןענַאלפ
 גיס ,רֵדְָנ 81ומ0, 16006 (ע. ס -) 5 ןעקנַאלפ
 ץמסמסמעצפקמ ק1200 0 (ק- פע-) 5 קונטסַאלפ

 .ףֵרְגֹונֹופ לֶׁש תֹולֹוּקַה תַמיִׁשְר ַהּול 4

 ,תֹוֹוע לֶׁש ןֶמּוׁש 186 04 100018 8. רעטסָאלפ
 ,גנשטַאלפ = עקסָאלפ

 .םַּמְמַּפ 60 6880001, 2808016 0. 4- ןעלפַאלפ
 ,ןעלּפַאלפ = ןרעפַאלּפ
 ,םֹוקָמ 1806 (2/. ץיעלפ ,רעצעלפ) . !ץַאלפ
 ,ַעיִקְּב ,תּוצָצֹוּפְחַה טט180,} 0804 8. גץַאלפ

 ,טעבמ םמָה 90 טט189 ץַאלּפ וד ןגורק (/44.) --
 ,תֹועָקְרִק םַמ םשסוגמ4-:סת9 5. עװָאצַאלפ
 ,(ב ןֵבֹוס 28609 (2/. -) 5. רעצוזַאבצַאלפ
 ,טײק -- ,גנשטַאלפ = טַײק -- ,גוצַאלפ

 ץֵצֹופְתִה 00 טטנ189) 01808, 8210 0 4 ןצַאלפ

 ֵעִּקַּבְחֶה
 90 8ץ115 8'080 81008 רעטכעלעג ןוֿפ ןצַאלפ (2.) --
 ,קוחשמ וחכ הלכ דט100 181011961
 60 םט189 שטופמ סתסטש האנק ןוֿפ ןצַאלפ (//2/) --
 ,ותאנקב שיא יניע הלכ
 מד ן8416006 דלודעג ןַײמ טצַאלפעג טָאה סע (/60.) --
 ,יתונלבס התלכ 18 6464

 ,ענ = ,עקנעטטָאלּפ = ענ - ,עקנעצַאלפ
 ןע0161מ8 גפות, 4סיטמקסטע (1/) 0-) 8 ןגערצַאלפ

 ,ףֶמֹוׁש םֵׁשָנ

 ,הָיּולְג הָעְדֹוה ע180810 (2/. {-) טַאקַאלפ
 ,(תוכתמ) הֵּפַע 60 ןנ1806 (20610/8) שש. 6 ןרוקַאלפ

 עפותצ :יִנְיְכַּב וטססק1ת9} רטמ!תנותפ 46/- עוװוסקַאלפ

 ,רירגפ םוי ,םשג םוי ע8!גצ 087 גָאט עוווסקַאלּפ --
 ,תֶרָּדִא ,ליִעְמ 61088 (עז | -) 5. שטשַאלפ
 ,הָלּופָּכ הָרְמִא 40016 8681מ 5. שטשַאלפ

 הֹׂשָע 00 11846 2 400016 8041 שש. 40. ןעשטשָאלּפ
 ,הָלּופְּב הָרְמִא

 .שגָליִּפ = ׁשנְלִּפ

 ,הָׁשֵרֲחַמ ט1סט9:מ8מ8ס (ע/. | -) 5. גולפ
 0001601100, 61ט18100 01 (2/ תוּתְנּולְּפ) 6. אֹּתְנּולְּפ

 ,תֹועָד יִקּוּלִח ,תַקלֲחַמ . = סעומוסת
 :תַעַּד לק 119115-1012666 גמפת (2/ סע -) 8. טולפ

 ,ןָטֵּפְמַּפ ט8ס016/ :ןֶזֲחַּפ ם2897 זמפת

 -ַארפ ןיא ;"רעמורק רעד עקשיֿפ ןיא ןשטיווָאמַארבא ייב (א
 ,ןענייוו ,018084616 שינײטַאל ןוֿפ :ה נ גנ לס 11806162100/ רעג
 ,ןצישפיל ייב (ב .ןצֿפיז

* 



 עכוטולפ

 תֹלַמ 119119-114666 יטסזמפמ (2/. ס --) 8. עכיטולפ

 ,תיִנָזֲחַּפ 889 יטסתנ2מ !הֵעַּד

 !תַעַּב תֹולַמ 11804-10100600088 . טַײקשןטולּפ
 ,תּונְזֲחַּפ 8

 פו :תַעַּד לה 118ג6-1מ12066 46/ עטַאװעטולפ
 ,זִחֹוּפ

 60 209 ֹומ 8 11803-102666 ש. 4 ןעװעטולפ
 וס 860 1808106} 26- !תַעַּד תּולֵמִּב הֹׂשָע זמפמתסני
 ןרעטנָאלּפ ==) לֵּבְלַּבְחַה ,ְךֵַּתְִה ססנעגספ 6

 אךיז
 .ןעוועטוֿפפ = ןעטולפ
 0118196ני-טסצ , ט8מט1סע (ןעז. קעז -) 8. קַארעדױלפ

 ןֶטְּפְמַּפ
 ,םיִרָבָד יֵמּוּפְמִּפ ,תּונָמּפְטַּפ 086, סמ99לסע 5. ַײרעדיױלפ

 .טֵּפְמַּפ 00 סםפס9סע, 080016 0. ןרעדיולפ

 .ןֶטְפְטַּפ סג8ס0סעסע (2/. --) 5. רערעדיולפ

 {01819 0080/סע0:, (2/ ס-) 5. עקרעדיולפ

 .תיִנָטִּפְמַּפ 010800סנ- 006

 ,רֶדָג 9006 (עז. | -) 5. טיולפ
 ,רֹוׁשיִמ ס18ומ (27. ןע -) 8 ןיולפ
 ,?עממָאפ = םמולפ

 .ןעפמָאפ = ןעפמולפ
 28 061084 סת60 ֿפת טתמ!תסיטמ 026, 8 ינֹולִּפ

 .- 2. בא

 .- א, 10 8סת 04 דא. . ינֹולְפ-ןּב-ינֹולּפ
 ,הֶׁשא דע196 (ןז. ס --) 9 עטסיונולַּפ
 8 0611810 יטסנמפת, 8ת טמ!מסלטמ דטס- 8 תינֹולּפ

 ,הָׁשֶא דט176 ;תיִנֹולְּמ זמּתמ 218. א,

 ,ףּוםּוליִּפ = ףּוּולַּפ
 ,היִפּוםּוּליִּפ = היפּוסּולַּפ
 ,גנולצולפ = ןבלַאהטצולפ
 ,גנולצולפ = םולצולפ ,םִיצולּפ
 .םאְתִּפ 8ג0646מ/צ, טמסצקס010617 606. גנִילצולּפ

 .יָמאְתִּפ 8066, טמסצץס6466 66. גודגנולצולפ

 ,םיִאּוׁששה סטסטתמג0008/ 1061008 4 2. ןרעצולפ

 ,םיִחיִּמַבֲא

 ,ןעקשוילפ ,קשוילפ = ַײרעקשולפ ,ןעקשולפ ,קשולפ

 .נרעקשוילפ
 ,המיִלְּפ = הטלַּפ
 .גָאל פ == ענַאילפ

 ,עקװַאיפ = עקווַאילפ
 181ס-טספעסע) 81824616/ (21 ס -) . עציונטָאילפ

 | ,ליִבָר תֶכָלֹוה

 110, 8ֹפסעצ, 116, 818266+ (קק. ס -) 8. עקטָאילפ

 ,תּונָכְסְכַּפ 1ת9נ1816 !תּוליִכְר ,רָקָׁש ,הָתּודְּב

 40 ֹום- !ליִכָר ְךֵלֶה 60 818246/ 2 4 ןעועקטָאילּפ

 .ְךֵסְכַס 116

 1816-טס8װס+ -8180  (2 פ -) רעכַאמ-עקטָאילפ

 ךֵסְכַמְמ 10ע1861 ;ביִר רַחְרַחְמ ,ליִכָר ְךֶלֹוח 6616

 עוועילפ -- ?8 --

 ;תּוליִבְר 4816-טס861מ8) 8186ס2 5. ַײרעקטָאילפ
 ,ְךּוְבִס 1616

 4116 01 8תסוש :תֶרֹעֶנ דַּב ?סש (47. ס -) 5. עכַאילפ
 ,גָלָׁש ריּנֹרֵ

 לע םֶתָּכ קספ (08 ט6/660) (עז. סע -) 4. םַאילפ
 ,(הפיטק

 ,םיִמָתְכ אָלָמ 1311 0? 8098 66/ עטסומַאילפ

 ,בֶבֶר ,םֶתָּכ םקס?, 881 (14. ס -) 8. עמַאילפ
 ךָנֲא ע!טנממ-11מ6 (עז. ם --) 5. רעטנַאילפ
 ןעװעטנַאלפ = ןעווערטנַאילפ
 ,(ןינבלנ הָקְלָה ט10+ (ז. | -) . ץ'ַאילפ
 .ענדָאלפ ,דָאלּפ = ענדולפ ,דילפ
 ,םִיַמָנְכִמ טעסט8618, 01:060068 . ן}. ןרעדוילפ

 . .עקוועילפ = עקווולפ
 .םֶרָז .ְּךֶפְׁש טסטנ1מפי) 8482 8. !ךוילפ

 תַּכִמ 619, טסצ סם 1מ6 68/ (2/. סע --) 8.?ךוילפ

 ,יִחָל
 ,םֹרָז ,ְךֹבֶׁש 10 עסטצ, יטֿפג 6. 4 ןעכוילפ

 .ףֵמֹוׁש םָׁשָנ עסטעומפ גיפומ (ק/. ס -) 8. ןגער-ךוילפ
 ,ןעקשוילפ ,קשוילפ = ַײרעקסוילפ ,ןעקסוילפ ,קסוילפ

 ,טרטקשוילפ
 .ןרעצולפ = ןרעצוילפ
 ,הָריֵעְׁש הָּפיְטִה ט1ט8מ 8. שוילפ

 ,הָריִעְׂש הָמיִטְק ּלָׁש 0? ץוטפמ 06/. ןשוילפ
 ,םִיַמ וּוּתַנ ;םִיַמַב הָקיִפְס טק1פ8 (ןז. סע --) 5. קשוילפ
 שי =. ךיז --||:םִיַּמַה קֹמֶמ 90 פץןגאג . 4. ןעקשוילפ

 40 821888 ש. 266 ְךִז --|| :םִיַּפַה קֹפֶמ 90 םק!88מ

 ,ֹוהָעֵר ּלַע ׁשיִא הזה 6860 0426

 ,עטולפ = טולְפ

 ,הָסּונְמ , = ס8ס86 8. הֹטיִלְּמ

 ,םונ ,הרב 40 680806, עטמ 8וטפיק הטילפ ןכַאמ --

 680896/) עטמםשפש (2/0 ס -) 8 רעכַאמ-הטיִלָּפ

 ,ַחֵרֹוּב

 ,תֹורְבַד הָחְׁשִמ עפ118װמ8ת (2/. סע -) 6. קונטולפ
 ,תָדֹסָּפַר ,הֶרָבֹּד 1849 (21. ס -) 8 !עטולפ

 1081מ-2126 :לֶנְרַּב ַחּול 6 (עז. ס -) 8.עטולפ

 ,םִיַריִּכַה ַחּול
 ,טיולפ = טַיולּפ

 יףֵתָּכ ,םֶכָׁש םמסט166/ (ץז. ט -) 5 עצוולפ

 0 םוונט 106 8סט|- םעצוולפ וד טימ ןשטעווק --

 .םיפתכה ךׂשמ 4618

 801061 ןק1000 04 8 העי (עז. ס -) 4 עקציולפ

 .דָגֵּבַה ףֵתָּכ סג

 0810 ץ896) 2816 ך1806 (ע?. סע -) 4. ךולפ

 ,תַחֵרָק
 יַחָרִק 2810, 0816-מ68666 66/. עטַאװעכילפ
 ,סונעמעלפ ,טצונעמעלפ = קונעמולפ ,עצונעמולפ
 ,הֶּלַד הָּפיִטָק טס}טס9ססת 8. סילֿפ

 ,הֶּלַר הָפיִטְק לֶׁש 01 שס1ס01660 06} ןסולפ

 ,םּורָק ?1ןעג :ץֹומ 0813 (קז. ס -) +. עוועילפ |



 עקוועילפ

 8אֹוומ, 80טנמ !םֹּווָק 10 (20 9-) = עקוועילפ
 ,ףצֵק ,םּורָק

 .טָּמְטַּפ סס 080016 !רֵּקִׁש 90 116 2 7 ןעשטעילפ

 .עטַאוװע כולמ ,ךולפ = עמַאװעכעילפ ,ךעילפ
 ,ןעלפ = ןעילפ
 הָקיִפְפ 8188 ;םיַּפַּכ תַאיֵחְמ סוק 6 קסעילפ

 ,םִיַּמַב
 90 םװוהאֹמ !ףַכ אֹהָמ 910 6120 0. 4 ןעקסעילפ

 ,םִיַּמַה קֹפָס
 ,גנולצולפ = םעצולפ
 ,עוועילפ = עוועלפ
 .עמוועילפ = עקוועלפ
 183416 400408 ּהקְתִּפ טסא09 (2/ ן-) 8. טעלפ

 .הָלְרִגַה לָׁש הָמְתִּפ
 885/ח010600 04 8 ק00ע תבש ףױא טעלפ ַא --

 זמממ 10 8 1800 רטמסעס 100 18 90 809 218

 תודועסל םוקמ הויאל ינע תעיבק 88008604 8
 ,חבשה

 5. ןזײא-טעלפ
 ץֵהְנִמ

 00 סעט8מ, :ץֶהָנ 90 1'סמ, 2688 ש 64 ןטעלפ
 .ץֵצֹור ,ץֹצָר 688

 00 0168 8 ץסע80ת'8 הומ םעד ןצעמוא ןטעלפ --

 ,ותֹלגֹלָנ ץצור 6

 ,תֹוחָא ֹוא הֶא תַּב ם1006 (עז. ס -) 8 עצונעמעלפ
 ,תֹוחָא ֹוא חֶא ןֶּב םסקמסש (40 סע-) 9 קונעמעלפ
 ,הָיְבִׁש יִבְׁש 02ץלוט197 ןעלפ

 ייבשב חקל 40 4826 ץע18006/ ןעלפ ןוא ןעמענ --
 ןָהְלֶׁש ץ!סמפזצ ת1661/מ8, 1011 110086 8. םונעלפ

 ,אָלָמ

 ,יּובָׁש טנ190תס (2/. סע -) 5. קונעלפ
 הֶּנִע 188116 :הָנֲע 0886 (2/. ךע-) 8 !לצעלפ

 ,הָאּופְרִל הֶּגַטְנַמְק
 ,שבד תלח ,הרעָי 00סץסס1ג גונָאה לצעלפ ַא --

 810811| 80ט8/6 (0/ 6 00/) (16 ךע -) ג לצעלפ

 ,הָּנַטְק הָכָחֶר
 ,םָהְרַה לֶהְבַה 60 8לטמס+} 0. 2. ןפעלפ
 ס88ט189יש, 80ממופפיצ)/ (27 םילּוּפלּפ) 8. לוּפְלַּפ
6 088018016 = . 

 0880189, 8סממ18ז 088018016 (87.{ = ) 8. טסִילּּפְלִּפ
 .לֵפְלַּפְתִמ ,לֹוּפְלִּפ לַעַּב 4150ט68ת0

 לֵפְלַפְהַה 90 םטמ111186 0. ח. ןעלפֶלִּפ ,ןלופְלִּפ
 ,הָחָּפְׁשִמ ,.-- םסוג8סמס10, 1811! 8. איִלֵמַּפ
 ומס 601080181 ?םתנווש/ 986 +. הלעַמ-לָׁש-איִלֵמַּפ
 ,תֶרָּׁשַה יֵכָאְלַמ , -- תגות186:124 8

 / .=טמנמעע106 זמפמ (/? םיונָּפ) ,. יֹונְּפ
 . = טגמעג8:1166 רטסנגפמ (/. תויוגַּפ 5. הונְּפ
 1686180 טס0װ10, 186 61100 01 8061סל7 5. 2/. נפ

 ,הָרֲעָה יֵבּוׁשֲח ,םיִבּוׁשֲח םיִׁשָנֲא
 . = 468/8:8, עטנקס86 (2/. תֹויְנַּפ) 5. היִנְּפ

 ?/2( 20086 4826-3נ00 ס -)

 עקווָאחסַּפ -- 948 --

 1תס 16241ת9 םס0װץ16 07 ?תס סופְש 8 קז. ריִעְה"יִנָּפ
 ,ריִעָה יֵבּוׁשֲח

 6080 01 2 . םיִנֵּפ
 , + טסס}

 1806, ףפץמס818006, 1008 (21 רעמינַּפ , םינָּפ
 ,םינָּפַה ךיוא .ז ;תּוביִׁשֲה 168װ6048011194 ;הָאְרַמ , -
 םָקֵע 40 1081:0 2 רשניק 1806 םינפ ןרעױז ַא ןכַאמ --
 ,(תומיענ יא שגרמ) םינפח
 40 1004 {טחתמש , 80 1004 קווח ןוֿפ םינפ ַא ןבָאה --

 ?0 06 10818:0111088 !םינושמ םינפ שיאל היה 1661
 ,בושח יתלב היה
 00 06 1680609166 טַצ ןטַײל יב םינפ ַא ןבָאה --

 - ,תוירבה יניעב בושח היה 606
 10 18 ט4060010/48  םינ םינפ ןוק טָאה סע --
 .האנ אֹל
 ןבָאה --
 | ,ףוצח
 80 601891806 םינפ םָאד ןרומש ןוא זָאנ וד ןצַײנש --

 4046 ג1םויסתע/07 6

 היח 90 06 וזממט0686 םינפ ןשַאװרַאֿפ ַא

 יראש לע הפרוח טמח 8'026 סדסו-|מ 8

 ,ורשב

 40 (600106 1680-12060 םינפ ןוֿפ ָארַא --
 .וינפ הזרה

 .--1806 90 1866 6600. םינַּפ-לָא-םינָּפ

 םינפ דמעה 40 00ת1/000  םינפ-לא"םינפ ןלעטש --
 ,םינפ לא

 ,םיִנָּפ לַעַּב 8066 66). גורמינַּפ ,גָידמינַּפ

 ;םינפ ינש לעב 400016-180660 ןגודמינפדווווצ - --
 ,עובצ םצץװסס681

 '= "םסלס 1806/ תםסוטססתמסע '+ תוׂשדֲחיםיִנָּפ
 ,ׁשֶדֶח ַחֵרֹוא

 ,-1מט9100088} 1ת0012110ש 8. תֹויִמיִנַּפ
 ,תֹונַמְק םיִנָּפ 110016 1806 (ן/. ךע -) . לֹמינַּפ
 ,למינָּפ טָאטשנָא גיטָאפש ,לֵציִנַּפ

 .םקְניִּפ = םקְנִפ
 .ששפ = ספ

 ,םּומ , - ט1ס1מ18 . לֹוסִּפ
 ,לּוטָּפ טת119 60 גיד .- ,לוסַּפ
 .-.טמ11פ 90 26 8 ט192688 46/ תֹורֲעְל-לוסַּפ
 .=- 01181 ;םיִניֵס 6088, 800118 . תֹלֹוסַּפ

 {ג0 :רֶמָאֵמ ,בּותָּכ ,-.טס186 (2/. םיִקּוסַּפ 5. קווסַּפ

 טסעומפטע08 (4000:40000214/ 406 000289 0/ 6

 . = | 2068 0000 176 1760000וי0220)

 8 ט0186 1זיסזמ 406 01100ט68 ך"נת ןוֿפ קוטפ ַא --

 ,שדקה יבתכמ דחא קוספ
 דמל 40 168 146 80ע10/00/68 קוטפ ןענרעל --
 ,שדקה יבתכ
 תס6 80 166 8 קומפ םוצ ןעמוק ןוָאל טונ (66.) --

 ,רבד תושעל שיאל ןתנ אל טסץ80ת 00 8 ?מותי
 ,חַמָּפַה גַה 28880ט6/ 8. הסַּפ

 .הַמָּפִל ףֶרֶׂש ןִיַי 28880ט01 טנ8מ0} 5 עקװָאהסּפ



 גודהפ

 יחַסָּפ לֶׁש 01 ?8880טס/ 66/}. גודחסּפ
 'םֵה ט8מ ! 406 טספ
 הוערקַאשּפ = װערקַאיסּפ

 ,ׁשֶמָּנַה תַמְכָח עפעסגס1087 8 עיגָאלָאכוסּפ
 .ׁשֶפָּנַה תַמְכִח לֶָׁש ןעפץס201081041 660 שונָאלָאכוסּפ

 .--גסלטמ 110240, 808006 5. 9

 .לְוָע 618100809/ ;לֹוּפִּפ , -- ט1100088 4. תֹולְסַּפ
 106800688/ 28862088 1160088+  4, תֹונְלְסַּפ

 ,הָלְבְנ
 60 4661810 1088וש ט090 ש 6. ןענע - ,ןע|לסַּפ

 ?ס עסנמסץטס !ץצַק 09 סט6 017 ;לֹכסָּפ גםטטס6
 ,-ָמ תֹועָר תֹולֲעַּמ רַמָה סט11 6116008 01?1
 {ס סט0 011 16 1811 01 8 0860 ץַאק א ןעלטפ --

 ץצק (ש/עופ ריסומסט400 106 6/10048 ס} 000 80/8)

 ,(םיקיזמה תולועפ ריסהל) לותח בנז
 40 ץטמ 186 1806 03 8 00116 דנוק ַא ןעלספ --

 וא19ג טעותס (/20/5 260000400 126 0049//6 0/

 ןיע תולועפ ריסהל) הנתשהב דלי ינפ ףשפש 6097 6/:6)
 ,(הער

 ,םיִדָמָחְנ םיִנָּפ 1סשס}ז 4806 (6,) 6. םינַּפ-לספ

 | ,תלֹוםָּפ = תלֹסַּפ
 ,יּודָּב םֵׁש עפס0040מץנמ (ץז. ןע --) 8. םִינָאדוװעטפ

 ,ןיִּד רַזָג ,- 0601810מ, 86216ת06 (2/. םיִקָסִּפ) 8. קַסָּפ
 ,ׁשֶנֹע עטמופמזמסתס !טֶּפְׁשִמ ,

 דַעְּב רָכָׂש 906 ?0ע 66010/װ8 8 0886 8. טלעניקַסְּפ

 .ןיִּד קַסָּפ
 ,טָּפְׁשִמ , - 66618100, 86016006 . ןיד"קַסַפ

 .טָּפְׁשִמ ץֹרִח ,קֹסָּפ 00 460106 . 6. ןענע - ;ןע|קִסַּפ

 ,נֹונְרַּפ ט0088086 (ןקז. | -) 5. גָאגַאדעפ
 .ְךּוּנַהַה תַמְכָח ,הָיְנֹוגְדַּפ עסס08908 8. עינָאגַאדעמ

 ,הָיְגֹודַּפַה לֶׁש ץס0880810801 00). שיוגָאגַאדעפ
 ,הָׁשָוַּד ט6481 (27 | -) 8 לארעּפ

 יוקדקד ,ןקיַד ט66889 (2/ | --) 9 טנַאדעּפ
 ,תּונָקדקּד ,תּונָקִיַד טס08מ?יש 5. םזיטנַאדעפ
 ,תונָקיַד לָׁש ע66421010 640}. שוטנַאדעפ
 ,לֹכָר 90 ,64616 (46.) ש. 8. ןעלדעפ
 .לֵכֹור ע666161/ ( 4. (םז ם --) 5. רעלרעפ
 ,ןֹוכָנ ,רּורָּב ,יאַּדַו םגעס} 0611818 60). ענוועפ

 בשח 60 1806 19 101 2182060 ענוועפ ףיוא ןעמענ --
 ,רורב רבדל = |
 ,--ץס816 !םָׁשֹר ,- 611609 (7 תולּועּפ) 8. הלּועּפ

 תּומְּדַקְתַה ,הָחָלְצַה ץעסעע088 (40 5/040109) :אָצֹומ

 ,(םירומלב)
 םדקתה ,חלצה 40 1026 קניס81688 הלועפ ַא ןָאט --
 ,(םידומלב)

 תלעותה המ ט8'180 16 867 ?הלועפ וד זוא סָאװ --

 ?תאומ האצויח

 ןס019102 .(60 226 600/) (7) (ע1 ס -) = עטיטעפ

 .(טמשמה תיבל) הָׁשִּקַּפ בַתְּכ

 ,הָאָלּול תס086 (קז. ס -) 8. עילטעפ

-- 4 - 

| 

8 
 סץס ( ץסזי ורֹוּתְפַבָל רֹוח 6902-2016 8. עקלעטעפ

 .םֶרְקָל הָאְלּוּל { 6 2000

 ,ְמֶפֵנ טס9016טצמ , 6081-011 8. םוילָארטעפ ,לָארטעפ

 ,(המױדאה ןמ אצויה רואמ ןמש ןימ) אָמפַנ

 ,םַּפְרַּכ ץפע81ס} 5. עקשורטעפ
 תס9 0011 8 םפזהײש עקשורטעפ ןווק טרעוו טונ --

 ,םולכ הוש וניא
 קַרְמ ןסנוצ 04 021768' 01 ססיט8' 1609 . ַאשטעפ

 .אָּפְקִמ לֶגָר
 ,םֶתֹוח 8681 (ץז. | -) = סַאשטעפ
 ,קעטַאטמ ָאפ = קעטַאשטעפ

 810811 100688 גמ 486 (2/. ס--} 5 עקרושטעפ
 ױט811 0? גמ סטסמ 101 1:60/128: 6001:60 46
 ,ליִׁשְבַּתַה םּוּמִחְל רּּנַּת לָׁש לֶתֹכּב ןֶטֶק ַעּוּקִׁש דט8עג

 .ַאשטעפ = עשטעפ ,ַײשטעפ
 ףּורָׂש רָמֹח טטעת66 0187 (04 6 5/006) +. ענעשטעפ

 ,(רונתב)

 .רּוּנַה יִּפ םוסמ ומ המת סלסמ (2/ פ -) +. ערעשטעפ

 לֶׁש הֶּמַא עסמו8 01 8 6114 (ע/ 8 -) 8. !עקשטעפ
 ,הָמֹוׁש ,יִתָּפ 001 ;דֶלֶי

 .ןְטֶק רּוּנַּת 116016 8906 (2/. ס -) 8. ?עקשטעפ

 ,רֶפֹּכ ,תֶּפָו ענסמ 8 !ךעפ
 00 888811 לבעווש ןוא ךעפ ןצעמוא ףיוא ןסיג (46,) --

 ,תוצרמנ תופרחב שיא לע לפנתה 8 קסע80מ ט10162/1צ

 ,ךופ =?ךעפ

 .עװָא כופ = עווָאכעפ
 ,רוכָאפ = רוכעפ
 ,רָפֹּפ לָׁש ,תָפָו לֶׁש ס ץנוסת 66) !ןכעפ

 .רָמֹּכַּב רֹפְּכ ,תֶפָוִּב תֵּפַו סס ץנוסמ ש. 4 ?ןכעפ

 ,הֹבָצ ,ַחֵּמַנְתַה 90 810611/ 06 8001/16ת ש 4. ןענכעפ
 ,עקבופ = עקכעפ
 ,(דבועמ אֹל ישט ְךֶלַּב תוס 8116 5 לעפ

 תֶאָק .הָמָהָר 6108 (200) (ןז. סע --) . ןַאקולעּפ
 .(ףוע ןימנ

 ְךֶלַּכ לֶׁש 09 ץ8יז 814 40/} ןלעפ
 .ןָצה 8119, 1הממספ (2/ ס -) 6 ענעלעפ
 ,הָיִמַתְּכ ןס6161106 (2/ ס =) פ. ענירעלעפ

 ,רֶעֵׂש תֶרֶּדַא ט611886 (ם/ |-) ץלעפ

 ןץמאתה 40 8/181 02468613 ץלעפ םעד ןטַײר (46.) --
 תספ זמטסמ 01 2 ץ1סט8 ץלעפ ןוא קידצ ַא (46,) --

 ,ךב לכ קידצ אל םנגת

 .= ?ונמס (עז. םיִמָעֹּפ + םעַּמ

 "006 מת 8 ןט01106, 006 600. לבויּב-תחַא-םעַּפ

 ןְמְוִּב תַחַא םַעַּפ 1מ 8 108 יטו1ס, טסעש 86140ז2

 .ךֹרָא

 810811-81266 !םֶרְּכ טסווע (2/ סע -) 8. קופמעפ

 .הָבָעְו רֶצֵק םֶדָא 80 ססנקט16מ9 מסעפסת

 ,םֹומְלֹוק ,טַע עסמ (1ז. סע -) +  ןעפ
 00 ןצעמיא ןוֿפ ןעפ עטקנוטעגנַײא ןיוק ןגורק םונ --



 עשודנעפ

 םוש לבק אֹל ע006106 80 טטסע64 ?ץסזמ 2 קסע80ת
 ,שיאמ העידי

 יעזנעפ = עשודנעפ
 .ַעֹוּבְצִמ טעטפמ (2/. ךע -) 5. לזנעפ
 .לונעפ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,קולזנעפ

 ,רָיַצ ,ַטֹבֶצ 00 ןנ81מ9 0. 4. ןעלזנעפ
 .גַעֵל ,קֹוחְׂש תנססו:סניצ, 11010016 ?טח 5. עזנעפ

 0 10226 ?טמ 01 8 ןצעמוא ןוֿפ עונעפ ןכַאמ --
 ,שיאל געל ץס1804

 ,לָכָס .רַעַּב ט10011686 (1ז. סע =) 5. ךויטנעפ
 ,לֶבָּכ 1010 (עז. ם -) 4. עטנעפ
 ,(סוס ילנר) לֶבָכְּב רֹסֶא 90 1099ס ש 6  ןעטנעפ
 .עינעפ = קָאינעפ

 .עוָג 8סטזמק, 86068 (עז. ס -) + עינעפ
 .למינָּפ טָאטשנָא גיסַאפש ,לצונעפ

 ,תיִחּופְלַׁש 018666/ (ץז. ם -) 5. רעכנעפ

 ,רֶלֹוא ץסמאמנ'ס (2/. ךע -) 5. לרעסעמנעפ
 .ןָאיםנַאפ = ןָאיסנעפ

 ,דָסֶח רֵכָׂש ץסמפ810ת (2/. ס -) 5. עיסנעפ
 ,קַאצנעפ = קעסנעפ

 ,טַע ץסמ !הֶבֶע הָצֹונ ןט111 (2/ 9 -) = ענעפ
 ,הָסּורְּפ ,הָכיֵתֲח 81106 (ןעז. רע - יז -) 5. ץענעפ
 ;הֶּנַטִק הָכיֵתֲת 8נמפוו 8106 (4/. ךע -) = לצענעפ

 ,הָׁשֶּבְיְמ םָהָל-תַכיִתֲח 0186

 ,הָפּולְק הָרֹועְׂש 60100 טפנוסצ 5. קעצנעפ ,קאצנעמ
 ׁשֶרֹׂש 8סטזמק (0/ 6 /20/00) (21 ם-) 5 עקנעפ

 ,הָצֹוּנַה

 ,קֶָּפִה .ַעַקְּבִה 90 טטע8) 6180 6 . ןעקנעפ

 ,הָפְנַמ ,רָבָּד ט089, ץ18806 4. טסעפ

 ש,ד- ךיז -|| :בַּבַח .קֶּנַּפ 90 100616, קס9 ש 6. ןעטסעפ
 ,ןָנֹואְתַה יהֹכָּב 00 טסמ1מס, ססזמץק)8ומ

 ,יִנָיְכַּב טטנננתנתפי 66)}. ענעשטסעפ
 ,תּונְקִּפַס ,ׁשּואָי ץס881ז0/פז4 4. םזומוסעּפ
 ,ןֵממַס ,ׁשָאֹונ ןעס98110189 (ע7. | -) 9. טסומוסעפ
 ,שָאֹונ ןט0881101801081 60/. שוטסומיסעפ
 ם81-םו8מ/ פ8מ-זמָ} (20 ס-) 5 עצונלפעפ

 .רָפָא יִלְכ ,הָרפֲאַמ
 ׁשיִא םעס89 8160עסנ 6004. (2/ 8 =) 5. רעֿפעפ

 ,הֵּבְרַה ןֹוׁשיִל םֵהֹוא
 .ַאש טעפ = ַאיצעפ
 ,י!עקשטעפ = עקצעפ

 ,לרעקעב == עינרַאקעפ
 ן808800, טט2016, ת81:061 (2?. ךע -) 5. לקעפ

 8נ0:8166 0048, 0009180806 :!רֹורֵצ .הָליִבֲח
 :רָבָח 8888 (/0) ּוםֶכָּטֲה תַחָרְבַהְּב הָמְנְכַנָׁש הֶרֹוחְפ
 ,הָנָאֹּד ,הָרָצ סנסג016, 6896 (/79.)

 ,קעלעקעפ = קָאלקעּפ

= 625 = 

 ,רץכַאמ-לקעפ = רערַיֿפ-לקעּפ

 וויטקעפסרעפ -- 848 --

 ,רעכַאמ-לקעפ = רעלקעפ
 68 03 0868 סטסע (עז. סעקל =) 5 קעל!עקעפ

 רּוּנַתְל לַעָמ םיִׁשָרְק תַּטִמ 8 800ש6 (60 1004800)
 .(היסורב)

 ,תֹוליִבֲח וֵרֹוא 8016 (ץז ס- ,=) 5. רעקעפ
 ,זא בּוׁשָח רַתֹויַה ׁשיִא 1686ות8 ץסעפסמ 8 !רעפ

 16 1086128 ןמפת 03 הליהק רעד ןוֿפ רעֿפ רעד --
 ,ותדעב דבכנה ,ותדעב בושחה 4116 ססנמזמטתוצזצ

 יֵדָי לַע עס, טצנ סםעסטפמ קזפק. !רעפ
 90 6 ס8ץעוסוסט8, 20 ץסיצ ש  ןעװעדנעברעפ

 | ,דֹאְמ דַּפְקַה ,ןֹועִָׁשְּב גַהַנְתַה ןס81:01018
 ,לֵמֹוג אָפֹור ףוט801 (1. ס -) 5. עלודרעפי
 ןעסו?י" קנומפותפ 101 (עק ס--) 5. עקסעוורעפ

 ,הָריִּבְבַמ הֶרָּפ ץסטמפ 109 980 11/80 0106
 ,שָפָנ ,ׁשיִא ,םֶדָא עסעפסמ (עז ןע -) . ןָאזרעפ :
 060. || ודָחּויְמ ,יִמְרִּפ 20:80281 66/ ךי גיוזרעפ .

 .הָּפ לֶא הָּפ .ֹומְצַעְּב ,ֹוׁשְסַנְּב ץסנפסמ811צ+
 ,יִתָפּוקְּת סע1001081 664 שורָאירעפ |
 .ןֶמָז .הָפֹוקְּת עס1108 (ןז. ם -) 8. עדָאירעּפ

 ,לַאירעּפמוא = לַאירעפ

 יה חַנְרָה ןעס11ס11טזמ (:007*) 5. םוילעהורעפ
 ,ׁשֶמָּׁשַהְו תֶבָל בַכֹוּכ ןיֵּב

 ,הָאּופְר ׁשֶרֹוׁש ןיִמ 88188811118 4. עלירעפ
 ,תֹוצֹונ לֶׁש עֶצֵמ 108040ע-060 (ןֿ ס-) 8. ענורעפ

 ,ענורעפ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עקנירעפ
 ,םיִּסַּפ םִע ,םיִּוָה םע 86:1/06 66). עטסיורעפ
 ,קוסרעפ = עקשירעפ

 ץספצ} (6/6) :תיִלְגְרִמ ,הָניִנְּפ ןע6811 (ן7. -) 5 לרעפ
 ,(סופדכ) תיית'א ןיִמ

 ׁשֶרָנ 8110; 0811-08ע19} 5 1 ןפיורגלרעפ
 ,םיִרֹולְׁש =

 | ,ןפיורגלרעפ = ץורגלרעפ
 ןיִמ םטומספ-גסמ 24(  רענוה-) 5. ןוהץלרעפ

 ,הָהיְִפַאְּב תֶלְְֹרַּ
 ,ףָדָצ ,רַּד תמס96ע-09-6821 8. רעטומלרעפ
 .רַד לָׁש 03 עג01016-03-ץס8גי1 46/. ןרעטומלרעפ
 ן0 ףעסק ןוס ;ץֹצָנ 900 808ע216 שש. ןעלרעפ
 ,(שיא יפמ םירבד לע םיִגיֵנְפִּכ לֹפָנ 8
 יטס968 ףעסװ 1/0ז4 לױמ ןייז ןוֿפ טלרעפ םע --
 קיפמ ויפ 118 ןֹומא 1140 80 זמתמק 8
 ,תוילנרמ

 ,םֶרָּפ לֶׁש .00181240 66/. עקסדוסרעפ
 ,םֶרָּפ 0818 קו. עיטרעפ

 ,קֶמֹרַּפֲא קס80מ (2/. סע --) 5. קוסרעפ
 םיִרָבּד רּויִצ עסניק601106 ./2(  | =) 5 ווישקעּפסרעפ

 הָוְקַּת ,םָּכִמ םע082000 !קֹוחְרִמ םיִאְרָנ םֵהָׁש ֹומְּכ
 .דיִתָעָכ

 ,ץנַאלג ,רָא פ שיאערבעה ןוֿפ םיוא טצז (א



 ערעפ

 ,הָּבִר יִנְּפ לַע ףֶצֶק םסטמג סמ ץניספסעטס8 6. ערעפ

 .(םיסמ לע) הָרֵתְי ס80688 (0/ 10:69) 6. רָאבערעּפ

 ? רֶמֹח תיֵּב 6:?גס ןגו? (עז. ס -) = עצובערעפ

 .ףַארגַארַאּפ = ףארגערעפ

 800608:4 06, 1016:0סזמ (1/. ס -) 8 עינדערעפ

 ,ןֹורָּדְסִמ ,רֹוּדְזרִּפ

 90 +16 טסנוג 680 0116/ . 766. ךיז ןעועדערעפ

 90 316 חנפמ 0800 ;תּורָהְתֶהְּב ץּור ומ זטמתותפ;

 ,הָרָחְתֶה 0061

 ,םּוגְרַּת .הָמָּתְעַה ט:82818010ת (2/. | -) 5. רָאװערעּפ

 ,הָאְחְמַה צמסמסץ-סע461, ,6

 .רֶבֲעַמ סע8081010ת (27. | -) 6. רָאכערעפ

 רַחַא םֹוקָמְּב םיִׂש 60 זיסמגסטס ש 6. ןעשטשע(ינסמערעפ

 ףֵלֲחַה 60 688086 סתס'8 .ע1806) 0 ?. ךו -|

 ,ֹומֹוקְמ

 .קֹחָּד 0 ןניס8 1סזט80, ץט8ג סמ = 6 ןערעפ

 ,(חלמ ןימ) ןֹורֹוּב טסניסמ 5. סערעפ

 0486 (ס}' ססניני10008) (20 ס -) 8 עקדַאט0סערעפ

 ,(לזרבה תֹלְפִמ לעג תֹולְנֲע יּונְׁש
 .רָכָׂש 48, 6146 (1/. | -) 8  פיסערעפ
 ,טלעצרָאפ = ַײלעצרעּפ
 ,הָנֹוק לֶכ יֵנְפִל הָנקִמ טגצומַש טק 5. עקפוקערעפ

 יעקםוקערעפ = עקפעקערעפ
 . .עמוֿפרַאפ = עמוֿפרעפ

 .הָלָמְלַמ מט811מ 8 ליַאקרעפ

 ,הָלְמְלַמ לָׁש 01 מטות 66/. ןליאקרעפ
 ,ליַאקרעּפ = לעקרעפ
 ,שַא ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לשעפ

 ,ךוז ןשנרַאנַאב = ךִיז ןטעפשעפ

 ןודָקיִּפ = ןודְקַּפ
 ,"חּוקיִּפ = ׁשֶפָנ"חּוקַּפ

 ,תיחָקיִּפ ,תֹוחְקיִפ ,חָקיִּפ = תיחְקִּפ ,תוחקּפ ,חקַּפ
 .= פטסנ1מ96668/ (2/. םידיִקְּפ) 8. ריקַּפ

 .ֵל ַעֵגֹנֶׁש המ 88 3101 :ליִבְׁשְּב ,דַעָּב 01 זיס. ָארמ

 עגנש המ 28 109 זמס, 101 ץמש ץפע'פ רומ ָארּפ --

 ,ידצמ ,יל
 .- 0110ז08מ, 887880 (ק/. םיאֹרַּפ) 9. אֹרַּפ
 ,ארָּפ == (ץז. ס -) 9. םרָא-ארַּפ

 .לָקְנּוא 1טסת-סעפנמק (47. סע --) . יֵאבָארפ

 110616 1עסת-סעפצממ (10 סע-) 8 קישטיָאבָארּפ

 יוְרְקַּד .בֵּקַנְמ םג8מ0161, קטמסמ :ןְטֶק לֶקְנּוא

 ,הָניִהְּב ט1181 ןץעיס8410ת 6 (ק סט -) 8 עבָארפ

 8888 !דַע ,תֹוא םעסס+ ;ןֹויָּמִנ סץסעוגסתפ :הָּסַמ

 ,ןֹוּבְׁשֶה תַניִחְּב עעסס4 (0202.) ּובֶהָו ֹוא ףֶסָּכ תַניִחְּב

 160681881 !הָמְנּוּד 886 ;לֶהֹּפַה קָוח תַּדִמ עני

 .(קחשמ וא ןגנמ לשנ רּוּדִמ ,הֶרָזֲח

 ?ס 1886 סת 11181 0 ץנס- עבָארּפ ףיוא ןעמענ --

 ,(ןֿפסי םא תוארל) המַמל חלל 08

 60 :הניחב השע 60 עמ86 4 עבָארפ ַא ןכַאמ --

 .המנ +זצ

 עצינעשזַארפ -- 846 --

 וא ןגנל) ומצע תא רדט 40 1006886 עבָארפ ןכַאמ --

 .(קחׂשל
 טג18 ט111 06 486 ץ;007 עבָארפ יוד ןַײז טעוו סָאד --

 ,תואה היהי הז
 .הָמְנּוד 88נגק16 (ק7. פ -) 5. !'עקבָארפ

 ,םַטֵׁש ססעפ, ס01-890ץװץעס/ (17. ס -) 5. ?עקבָארּפ

 .םַעַּׁשַה קחָּפ
 קֹׂשְח 6ס ןסמ8 1סע) 1םוצ8ס 2106 שש.  ןעננַארפ

 .-ֵל קֶהֹוּתְׁשִה
 ,תיִנְכֶּת םעספעפצמ (קמ פ -) 8 'עמַארנָארּפ

 .איִצֹוה ,הֹׂשָע 60 ע+06006 0 6. ןריצודָארּפ

 ,לּובָי ,אֶצֹומ ןעע06ט09 (ע7. } -) 5. סקודָארּפ

 .הָדֹובֲע .הָריִצְי ןעע06104100 . עיצקודָארפ

 .ךָרָד הָרֹומ ,לֵהנְמ 6 (עז םע -) 5. קינדָאװָארפ

 תּובְז 1186 4 108160266 8 עווטסלעטושזָאוװַארּפ

 ,םֹוקָמְּב הָביִׁשְי
 ,ריֵהָמ ןט1סא} ץענסזמקפ) 2110016 06/ ענרָאװַארּפ

 ,תּוריֵהְמ ןטגנסאסתס88 6. טַײק --|| :לק ,זיִרָו

 ןֵּכ 10 18 עטס 006. עדווַארפ

 ,(אבצל הדיצו ןוזמ) הָיְנַסְּפַא עשסט181סתא 8. טנַאיװגרפ

 ססזמעמ1888}, (2/  ס-) 5 רעטסַײמ-טנַאיוװָארּפ

 ,הָיְנַסְפַאָה דיִקְּפ תנ88661 03 ץניסט18וסתפ

 .קח ,לֶלְּכ שט16, עצ1תס1ק19 (ע7. ס --) 8 עלדיװַארּפ

 .הָדיֵצ עעסטנ810מ, 31090818 4  עיזיווָארפ

 יַחֵקֹור ןעמּפענמ80186 (קז. ס -) 4 רעזווָארפ

 ,הָלָׁשְמִמ םיסיטסעוצמסמפ 8. עווטסלעטוװַארּפ

 ,עלדוװַארּפ = עלוװַארפ

 8. || :הָניִרְמ לָׁש .ליִלְנ לֶׁש עסטותס121 66) .לַאוצנִווװָארּפ

 .רָּפְּכ ןֵּב עסט1'ס1

 ,הָניִדְמ ,זֹוחָמ ,ליִלָג עניסט1006 (01 ס =) . עיצנִיווָארפ

 ש. ם.|ודֹּקַּפ 90 01601, ססנמזמתת6 = 4. ןעיװַארּפ

 ,לָהַנ 90 16

 80101ת18180104 8. עינעלװַארפ

 .הָלָהְנַה ,ןֹוטְלׁש
 זו, 6116 :תֹּוכְו ,טָּפְׁשִמ גוםוגפ (עז ס --) 5. עװַארפ

 .תּובְּזַה בֶחֶּכ 6666 :(עקרק לעג תּוכְז

 |:לָהנ ,לֹׂשָמ 0 גיט1ס/ 86701018061 0. 5. ןעווַארפ

 90 10080-0880, :הֹׂשָע עס 40, ץסע?סעזג .

 .ַחּוט ךנ18860

 םֹוי ,גָה 0110 10801021 ( סע =) 8 קונדזַארפ

 ,רָעֹומ ,בֹוט
 60 ש. ת.| נה 40 061601806 2 6. ןעװענדזַארפ

 יִנַח הֹׂשֲע 1816 8 4016089

 ,הֶחָּפְׁשִמ םֵׁש ,יּונְּכ פטנמפנמס (1/. 8 -) 5. עקסוװזָארּפ

 .תיִׁשְפָח הֶָציִלְמ ,הָזֹורְפ ןע:086 5. עזָארפ

 .הֶשִּקַּב בַּתְכִמ .הֶׁשִּקַּב עסס1910מ (47. ס --) 5. עבשזַארפ

 .ענושזורפ == עגנושזָארפ

 ,םּוח 681:680, ץפצת 9. עשזַארפ

 ,הלצ 60 םוסש :ןֵּגֵמ ס זש 6. 6. ןעשוַארפ

 80טסנימצמסת1,

 יעצונעשזערפ = עצינעשזארפ



 רעטקעשזָארּפ

 רֹוא יַנְרִק ריִזֲחַמ 26416090ע (2/. סט -) 8 רעטקעשזָארפ
 ,(הנוכמ) |
 ;םיִרְבִּד ןֹורְכַז קע000001 (22 {ן=) לָאקָאטָארּפ

 ,תיִמָׁשָר הָעְדֹוה 01110181 עסט
 ,ַחּור תַרֹומְּכ אּוהָׁש ,רֶז ?סטט9מ8מ+ 60/. עגוװיטָארפ
 90 ץ1סא 8 ףט8עעס|}} ף010016 ש 4 ןעוווטָארּפ

 ?0 טס 18801610ט8 !ד7 הֵּנַאְחֶה ,-ל תֹוליִלֲע םיִׂש 6811
 ךֶרֶע יֵלֹק םיִרָבְדִּב קֵּדְקּד

 ,ילַע ןִנֶה 9ס ץניס00014 1השסז 6. ןריׂשזעטָארפ
 ןֹפֶצ ןֹמֶמ 0 8106, קט9 טָצ ש 6 ןעטַארפ
 ,עיזנעטערפ = עיצנעטָארפ

 .הָאָחְמ טס4689 (ק1 | -) 5 טסעטָארפ
 ,טנֵמְסֶמֹורְּפ 2:04681886 (2/ | -)  טנַאטסעטָארפ
 זס :ילַע רֶעְרַע ,הָחַמ 60 ע:01089 ש. 4 |רוטסעטָארפ

 רטש) לֹואְנָל ןָאְמ ץעס0680 (6 20/ 0/ 620/6006)
 ,(יִנחלְש

 ,-לַע הָנְגֲה טע04601100 5. עיצקעטָארּפ
 ,דַבְּכ ׁשיִמַּפ טס8/סע, ט06616 (/. סע --) 5. שטַארפ
 תיֵּב ,הָמָּבְכַמ ןגטמסנצ (2? פ -) . עינרַאקשטַארפ

 .הָסיִבְּכ
 (עע. פ-) 5. עקשטַארּפ

 ,תָסָבֹוּכ לט סזמ8ת

 ,םעקצָארפ = םעקשטָארּפ
 ,הֵעָּצַה ץעס160+ (ע1. | -) 5. טקעיָארפ
 .ַעֶצִה 00 םטע01609 0. 6. 4. ןריטקעיָארפ

 ,הָיְכְרַּפא 6100080, טו8מסקעוס (1/. ס -) 8. עוװכַארפ

 1800641088} 1ט88861-

 טס8ט9 :תֶרָאְפִת ,רֶדָה 1028211106006 5 סכַארפ
 ,ימֹי

 ,רּודָה 8/168010 102801110040 06/- לוֿפטכַארפ
 ,רָאֹפִמ

 ,ןבירפ = ןכַארפ

 ,ןֹואָׁש 0188 לַארפ
 פפנהה +0 1811 0198 2 012880 לַארּפ ַא ןבעג --
 ,ןואשב

 .הָחיִתְפ .הָמָּדִקַה עעס100ט6 (ץז- } =) 5. גָאלָארּפ
 ,הָּכְרַא טעס100:80100 8. עיצַאננָאלָארּפ
 ,דַעֹּמַה דרֶאָה 90 ץס1088 6. ןרוגנָאלָארּפ
 ,קינַארּפ = קננלַארפ
 ,הָמיֵבְּב תֹיֵּב ,הָמָּבְכַמ 1806 (2/ 9 -) 8. עינלַארפ
 םיִלֲעֹוּפ ,םיּיָנַש ,םִעָה ילַּד עניס16081189 4. טַאירַאטעלַארֿפ

 | .םיִּיָנַע
 ,יָנָע לַעֹּמ ,לּד ןעעס16981188 (2/. י-) 5 רעירָאטעלַארּפ
 לָׁש ןץנס1008:18ת, ןקע0160897 00/- שֵירַאטעלָארפ

== 817 -- 

 ,םיִיָנֲע' םיִלָעֹוּפ לָׁש ,םיִּלַּד
 ,ףַא ןֹורָח ,ףֶצָה דטע80מ, ?טעצ, 1800 8. שעלַארפ
 ,רֹוׁשיִּכ 8180833 (עז. ס =) 8. עקלַארפ
 ,הָרָּבְׁשַמ ענּפמנ} עטמפ (27 ןע --) 8 םָארפ
 טּוּבָחְל ץֵע טט88מ108-066116 (עז. סע -) 8. !קינַארפ

 ,הָסיֵבְכִּב םיִנְבְל

 ןרוקוטקַארפ
 היי

 8וזמק16, ק12ות, ס01מ100ת4 ס16ותהז/ 66/. טסָארֿפ
 .טנ 1646 :טֹוטִּפ

 ושמסעפתפ רטסענפמ (22 2-) עקשטַאטסָארפ
 | ,תַעּדִמ הָרֲעִהַו הֶׁשֶא ,הָרּוּב

 0? ופמס- וםַּג סמטע118מ, 1006 64/ עקצַאטסָארּפ
 ,תּורּוּב לֶׁש 6

 1801 ?םַנ םֶדָא סםטע}1 (ע/?. סע .-) 5. קַאטסָארפ
 ,ץֶרָאָה םַע ,רּוּב עג

 ,הָנֹוז נע0811046 (27. 8 -) 5 עקטוטיטסָארּפ
 ,תּונָז ןעעס811001100 8. עיצוטוטסָארפ
 180018006 !תֹוטְׁשַּפ 81:0011019} =. טַײקטסָארּפ

 ,תּורּוּב
 ,עקלַארּפ = עצולסַארפ
 ,ןחֹד 1116 6. עסָארפ
 לשו תיִנְכֶּת עעספעסס9ט8 (2/ |{-) 5 טקעפסָארפ

 ,(רפס

 ,לֶגִּדַה אֵׂשֹונ ס8814 (2/. םע -) 5. קישטשרָאּפַארפ
 ,חַוָר םע0119 (27. | -) 5 טיֿפָארפ

 40 2ס 8 180- ןבַאמ לסקַא וד רעבוא טוֿפָארּפ (/.) --
 ,תובחמ תמיקלב קפע ןס101:61

 .ַחיָוְרַה 00 קע0119 2 4 ןרָישִיֿפָארּפ
 ,ֹודְצִמ רֶכֶּד רַאּה ןנע01116 4. ליֿפָארפ
 .אָלַמ 90 8901, סעפזמ, ס100060 ש 6. ןֿפָארֿפ
 ,ץֵלַחְמ ססנז-8סעסש 5. רעוצנפָארּפ
 ,איבָנ = טעֿפָארפ

 ,קֶמֵמ ,תֹונְמֶא ניס?08810מ (27. ס -) 5. עיסעֿפָארּפ
 רֶּפֵמ תיֵבְּב הָרֹומ ןעעס16880/ (4/. 8 --) 8. רעסעֿפָארפ

 | .  ףֹוְלֶע
 ,הָעיִנְי ,הָדֹובֲע 180 1011 6. עצַארֿפ
 | ,עצַארפ = עינַאװעצַארפ
 ,לֵמָע טי ,דֹבָש 90 1800ע) 4011 ש. 74 ןעוועצַארפ
 ץס1- !הֶאָּמִמ וּוחֶא ץסע 0609 (ע/. | -)  טנעצָארפ
 ,תיֵּבַר טפטניע , 1061:086 ;הֶאֵּמִמ קָלָה 6

 ,תיִּבִרְב הָוְלַמ טפטעסע (2/. סע -) קינטנעצָארפ
 תיִּבַר ססזממסט0 10800:080 8. טנעצַארפד-טנעצָארפ

 ,תיִּבַרְד
 ,טָּפְׁשִמ 1פט8ט19 (עז. | -) 5 סעצָארפ
 ,הָכּולֲחַּת טעסס088100 (. 8 --) 8. עיטעצָארפ
 מַפְׁשִה טס 06 80 }86 וא198 0. 7" ךיז ןריסעצָארּפ

 | ,הםט
 ,תֹוקֲחַרְהָה 8080206 8. עז. סעקצָארפ

 910 םטס םיחפש סי 011 ןײנקעװַא םעקצָארּפ ןוא --
 ,(ומוקממ) קחרתה

 ,הָריִכְׂש גניס, 169 5. טַאקָארפ
 ַטְבֹוּת עט0116 ץניס80090ע (2/ |-) 8 רָארוקָארפ

 ר7 ,רֹונָּפַק .יִלָלְּכ
 10 86 (760 214600404146) שי 6. 4 ןרוציטקַארפ

 ,ןריקומקַארפ = !הֹׂשָע ,-ָּב קֹסָע
 ,ןֹויָמִנ לַעַּב סאץמסע1160066 60). טרוקוטקַארפ

 לַעֹפְּב הֹׂשָע 60 קע800186 ש. ח. ןרוקוטקַארפ | קונַארפדרפפ .ז ויקונַארפ



 עקוטקַארּפ

 64- זׁשּוּמִׁש ,הֶשֲעַמ טע804106 (00 ס -) 8 עקיטקַארפ

 ,ןֹויָּפ 6

 ןע:8041081 46}. שוטקַארפ
 .ןֹויָּמִנּב ,הֶׂשֲעַמְּב 91621/צ
 םלועמ םדא 8 ץע9041081 זמּתמ שנעמ רעשיטקַארּפ ַא --

 ,השעמה
 הָעְדֹומ ץצסס181089104 (2/ 9 -) 4 עיצַאמַאלקָארּפ

 ,וּורָּכ ,םּומָרִּפ ,הָיּולְג
 םָפְרַּפ ,יּולְנ עיִדֹוה 90 ץעסס}8נוג ש. 6. ןרומַאלקָארּפ

 ורְבַה
 ,רּורָא ס1:860, 08/0006 66 עטַאילקָארפ

 .יעקוטקַא רפ = עסקַארפ

 הֵּסַּכ {ס 000089, 6006/ טנ9ג 0086 ש. 2 ןעׂשָארפ

 יקָכָאְב
 יעבשוָארּפ = עינעשָארפ

 .הָקְבָא עסוט0סז (2/. םעקש -) 5. קעש|ָארּפ
 ,מרָאמסַאפ = טרָאפשַארפ

 (ם6 166 2611ס0/ (860/2100 100056 פ.המודא הרָּפ

 0868 ףעסו'6 4866 ?0 ןק76/0200 106 10600/ 0/
 ,---- { ןטישג"214001400

 .ורטפ = ורפ

 ,ןֹויְסִנ 91181 (ןז. | -) 9. וואורפ
 הֵּמַנ סס 9?8ס0גמ9 !הָּסִנ 90 זע ש. 6. ןוואורפ
 .ןיִחְבִמ סצפצמומסני (קז. ס --) 8. רעוואורפ

 ,וואורפ = בורפ

 ,ןװאורפ = ;ןֹוהָּב סס 4686 0. 6. ןריבורפ
 ידי לע הַֹּנ 00 6108 סצ ט8ץ0; ש. 6 ןעשורורפ

 ,םח

 ,םָלּוא , - 8900גמ סי 8. רודוורַּפ
 .ץיִּפָק םקננמפ (ןעז. ם -) 8. ענושזורפ
 810811 ססנת, 1016, 18- (2} תֹוסּורְּפ 9. הטּורַּפ

,- 0410 = 
 ,חָרֹומְז ,טָבֵׁש 206, ?טנ8 (2/. ס -) 5. עיטורפ
 סטע98נ8 261016 186 תסוש 01 (2/ | -)  תֹכֹורּפ

 סט1- :(שדקמכ) םיִׁשָדָּקַה ׁשְדֹק יִנפִלָׁש ּךֶסֶּמַה ,-- 8
 .ׁשֶרֹּקַה ןֹורָא ְּךֵסֶמ ,- 9814 01 186 2017 214

 ,שוריּפ = שורפ

 026 טג0 11טס8 ןמ 8602- (2/  םיִׁשִייַּפ 4. שורָּפ
 ןֹוּתְׁשאֵמ לָּדְבִּנַה ׁשיִא ,- 8104 1עסנמ 218 טט6

 ,דָדֹוּבְתִמ 6016

 . = 0211866 (ץ/7. םישּורַּפ) ;, ישורַּפ
 ,םיִׁשּורְּפַה לֶׁש ץ811868ת, ןנמ2118216 60  שמִישּורַּפ
 םוא 8סט} 1160 םטצ, 86 0164 2/- ֹותָמְׁשִנ החִרַּפ

 7 6 ,יָׂשָטַמ
 ןעע80- 00/ט- || ויִׁשּוּמִׁש

 סס סס 108מ- :תּומ 40 416 ש. ?. ןרעוו ותֹמְשָנ-החְרַּפ
 ,תִוָמ דַע לֵהְּבִה 10466 0 898

 ?דֵדֹוּב הָרְקִמ ,-- 0082, ט81:110ט181 (ץ}, םיטרּפ) 8. טֵרּפ

 :םַתַי ע68910, 16806006 :יִטָרִּפ ׁשיִא 1461ט10081

 סםניסתס- :םיִנָּׁשַה ןֹוּבְׁשֵח ססעגמט480:08 01 זונס

 קו יִא הֶּלִמ לָׁש תֹיָתֹאְּב יִנָשַה רַפְסִמ ,-- יפה

 ענישטירפ -- 848 ==

 ,ימרפ לכל ש19 211 4618118 םימרפ עלַא טומ --
 עלַא ןוא :חו םחיב זומ 4218 2682609 טרפ םעד ןוא --
 ,םחי לכב ןמ סטסש 160814 םיטרפ

 טֵרְּפִל .ז ; - 986 1מ8101/ ס010מט680108 8 לודְנ-טַרִּפ

 ,לֹודְג

 ז } - 146 זמומסז ס0זממט186108 . ןֹסְקיטַרַּפ

 ,ןמֶק
 .--1עט19 (2/. תֹוריֵּפ ,תורַּפ) . ירַּפ

 .מָלְקִמ ,הָמָחַמ 28ץ!טזמ (2/, | -) 9. סואָירַפ
 ,אָבְצַל הָחיִקְל 6181 (ןז. ןע -) . םָאירפ
 ,ףֶָמֹוה 10 2664 6. 6. ןעווַאבורַפ

 הֶפֶסֹוה 80016ו08 (1/. 8 -) 9. עקווַאבורפ
 .הָעֹוּת 8187 060. ענרולבורפ
 .ןעװעדנעברעפ = ןעוװעדנעבורפ

 .ןיִד קַסְּפ ,טָּפְׁשִמ 86046806 (2/ } =) 5. רָאװָאנורפ
 תנ1ט8961צ 000 || ! ריִחָי ייִמָרְּפ םע1ט866 00/ טַאװורּפ

 ,תּודיִחיִּב גמ ןע1ט6
 רָרֹומ עני1ט896 1080מס/ (27. -) 5. רערעל-טַאוװורּפ

 ,יָמָרָּפ
 רּועָׁש עע1ס8406 108800 (עז. ס -) 5. עדנוטש-טַאװורפ

 ,יָמָרְּמ
 .לָנְרָה 8015 (עז. ס -) 5. עקשטיווורּפ
 ,הָדָחְיְמ תּוכָז עצ1ט11086 ({/ ס -) 8. עינעלוווורפ
 ,עיגעלוװורּפ = ןגעליוװורּפ
 תיֵּב ענוטש, 10800ע-610860 (2/ ן-) 5 סעווורפ

 אָּטְּכַה
 ,רעװאורפ = רעווורפ
 8080 01 ספנומ 1004 2 (1/ ס--) + עבוורפ

 ,תִיַבְל ביִבָמ הָמָדֲא בֵׁשֹומ סו6
 יעקטנװזָארּפ = עקסיווזורפ

 081| 40 1מ11פעק 8ס10106} (20 | -) 5. וו רפ
 ,אָבָּצַה תַדֹובֲעַל הָאיְרְק 00118611910

 סתס 681106 10 זמוווםצצ (2/ סע --) . קונוווזורפ

 ,אָבָּצַה תַדֹובֲעַל אּורָק 806
 .תֶׁשֵלְׁשִמ תיִכּוכְו ץעופנמ (2/ ס -) +. עמזירפ
 הָרֹוה 60 204200016086 2 6. ןעַײנזורפ ,ןעיאנזירפ

 ,רֵשֵא 00 ססת1נעצמ, ס66ע1117 ;"לַע

 ,תאז לֶכְּב ץס6 60. ָאטירפ

 רֵכְלִמ ות 8061/04 10 1885 2681008 0060. םָאטורפ

 ,הָי
 .ׁשֵבָע עגטפֹז} 60/. עלכוטורפ
 ,הָסָחַמ 81:61461 (1. 8 -) 6. עילוטרפ
 ּוקְּבַת 0 ס1850 90 0ת8'6 0ע6889 2 44 ןעילוטירפ

 ,ׁשיִאְל הָמָהַמ ןתָנ 90 8מ6106ע
 ,עילומורפ = קעלוטורפ ,עשטשולוטורפ
 .ןקיד ןע81610018/ ( 40. 66) עלעקוטורפ

 .לה ּיריִהָמ 11669, 8שס119 66/ ענטורפ
 ,ֹוּב דּוצָל ןֹוזֶמ 0810 (21. ם =) 8  עװַארטַירפ
 : ,שמורפָא = שיטירּפ

 םַרְפְּל

 .םַעַט .הָּבִמ 6886 168808 (/ ס -) 5. ענושטורפ



 ןעילעמשטיורפ

 ,לָהְבַה 0 8וטעס1ע; ץסנק!סצ ש. 6 ןעילעמשטורפ

 ,םָהְרַה
 סמס טטםס ץנסא8 8 (26 ס-) 8 !עפעשטיירפ

 םהתסמצי :תֹונֲאֹּה ׁשֵּקַבְמ ףטפנעס}} 086116/

 ,אָבְניִּפ ְךַחַלְמ טקסמםסע
 1016 03 8 6186-6611 (עז ס-)  !עפעשטיופ

 ,(ילדה תא וב םירהלו דירוהלנ רָאּבַה טֹומ

 ,הָנֲאֹה 08611, ףט10016 (עז. ס --) 6. עקפעשטיורפ

 10ע0-ףט9ע96/ (0/ סח (? סעקד -) קעד|יורפ

 .םיִנָּפַה רָבֵעֵמ טֵבְרָה {0:0:000)
 ,חקָמ ,ריִחְמ ץע106 (עז. | -) 5 זַײרּפ

 תֹורֹוחְּסַה תַמיִׁשְר ענ:106-1189 (עז. | =) 5. טנַארוקדזַײרפ

 .ןְריִחְמּו
 םֹׁׂשָנ 10 ץפמ?)/ 0168086 מספטמצ ש 4 ןכַײרּפ

 ,תּודָבְכִּב

 יקָקמ סססאניס96מ (עז. | -) + םַײרּפ

 .הָיְמּורְּפ לֶׁש ט8818ת 060). שיסַײרפ

 ,הָיִסּורְּפ טט8818 זע. ןסַײרֿפ

 ןעורפ = ןעֶיורפ

 ,הָסָנְבַה גנססנמס , 16ט60816 (2/. | -) 8. רָאכורּפ

 ,ףֶמֹל סס ס8נ68 ש 6. ןעשטנָאלורפ
 .ןעילעמשטורפ = ןעשילורפ

 01 1186 66} || :רֶחֶבִמ 9180 1946 ףט819ש 5. ַאמירפ

 ,הָּלֶעְּמַה ןיִּמַהמ 806 סט8119ש

 ןניותנ2 60 1084108 (2/. ס =) 4. ַאנָאדַאמירפ

 ,הֶָׁשאֹרָה תֶרֶרוׁשְמ 140

 ,תֹוא ,וָּת .ןָּפִס 8188, זמּהע (2/. פ -) 6 עטעמיורפ

 ,חָפֹומ ,הָמנּוּד ,לָׁשָמ סא8נמק1ס (ע?. | -) 8 רעמורפ

 ןעדנורּפנָא = ןעדנירפ

 דלְמ ןֶּב עצומסס (?. } -) 8. ץ'נורפ
 ,דֹוָי ,רָּקִע ,לָּלְּכ ץננמסנמ1ס (ע?. | -) 5, פיצנירפ

 ,הָנְבִל תֶׁשֹהְנ ץומסס'8 100081 8. לַאטעמצנורפ

 ,לַאמעמצנורפ = לַאטעצנורפ
 .ְךֶלֶמ תַּב ענומסס88 (1/. ם -)  ןסעצנַירפ

 עסױט8 09 ?1008 810מ8 םטס+מ 5. 2/. סערַאסורפ

 ,לּויְמ םֹוקְמ יֵּדְצ יִנְׁשִמ םיִצָש תֹורּוׁש 81408 04 2 טט811

 ?ס 8ץעקצסץני189ס0 90 020801/ ש. 6. ן(עוװ)עיאװסירפ

 ,ֹומְצַעְל ַחֹקִל
 רַדֲח 0002011-68810061 (ע/. ס -) . עווטסטוסירפ

 .הָצֵעֹוּמַה
 ססומזמנ8פסיש (0/ 20/006) (עז סע -) 5. װַאטסורּפ

 ,רֶמֹוׁש
 .קיִּפְסַמ עטנטסץס; (עז. סע -)  קושטװַאטסורּפ

 ,קושטװַאטםנרפ = קוצװַאטסירפ

 .ףֶפֹונ ןֶיָנְּב םננמסצ (עז. פ -) 5. עקיָארטסורפ

 ןטע014 ןטניצ- .||!עֶּבְׁשִמ םסשסעמ 40/. ענשזאיסירפ

 .עֶּבׁשִמ טֵפֹוׁש זמפת
 .םיִעָּבְׁשִמ םיִשְפֹוׁש רָבָח ןטנצ 8 רוס ענשזאיסירפ

 89001תסצ) (2/ ס --) 5. ענערעיוװָאפ ענשזַאיסורפ
 .ןיִּד ְךָרֹוע 180 סֶע

 השיִרַּפ -- 879 --

 800866108, 06ת0188 0? 986 2608 8. עקניסורפ

 ,(דוקרב) ויָּתְחַּת הָסיֵרְק (00 6 606:006)

 .םיִּקַּתְמַמ םטט6698, פוטסס0עג0848 4. עז. סעקצַאמסִירפ

 ;תֹוקְרְי ,אָּפֶה ,תָרָזִח 160006, ט080980168 5 קַאמסוירפ

 .ןיִלְבִּת 808802129 1180

 .קֹותָמ 1:080, 8דטסס9 (00/6) 00/. ענסורפ

 .ץֶמָר ,טֵהֹול רֶּפֶא 1106 88מ68) סנמקסניפ 8. קעסירפ

 ?ס8ז1תפ 03 ?םס ץעסעטס06 86 61/סט18- 5. הֹעירַּפ

 . == 01810ת

 {ס ש ס.ןוַעַוְה 60 ץסעטעועס, 800089 2 2. ןעורפ
 ,לַק ןְפֹואְּב לָׁשַּב 896

 ,טקעיארּפ = טקעורפ
 .הָדיִצ טטמעוצ, ענעסל1810מ (2/7. | -) 5. םַאפירפ
 ,הָּמַה הָמְנֹולְמ 88!0898זג (2/ ס -) . עקרַאפורפ

 ,תיִנָלְמֶסֶא
 םסה/פג) 6/:1- (20 סעקשט -)} 4 קעשט|עפירּפ

 ,חֶא ןךלע60

 .ןיִלְבַּת 86880ת109 (2/. ס --) 5. עװַארפירפ

 םס'ס161מ8מ, 211800018110 (2/. םיצירּפ) 6. ץ'ירַפ
 ,ןֹודֶא ,ליִצָא ם:ס91סװמג8מ, 4

 .עטציִרְּפ = הֹציִרָּפ

 ..= 1106ת110082688} 160600088 5. !תֹוציִרַּפ

 ,תּוליִצֲָא םס100088) 8118000181100088 . ?תֹוציִרַּפ
 תסמ!סלטסעמפת 8118000181106 (עז, ס -) 5. עטציִרַּפ

 .הָרָיבְּנ ,הָליִצֶא 1809
 טַײק --||;ןיִדָש ,ליִצָא תס'מ1ס} 21:189001:9416 0),שיצירּפ

 ,תּוליִצא ס010װ688} 8118000181100688 .

 ,ןֹודָאְּכ גַהַנְחַה 0 ץוּפצ 686 1026 0 א. ןעוועציִרַּפ

 ,טנעצָארפ = טנעצירפ

 יעקפעשטורפ = עקפעצירפ

 110016 סי קעסטות- (2/. סעקל -) +. קעל|ַאהַאקורפ
 ,להָק .ז :ןֶטִק לֶהָה 0181 1:8891

 ,הָוְצִמ 01401, ססעמזמ286 (2/. |-) 8. ואקורפ

 .הָדּוקְּפ
 ,הָּוִצ ,דֹקָּפ 00 0001, 601011806 6 6. ןעועזַאקורּפ

 1מסע088ת8'0 6168 (1/. סע -) 8 קושטשזַאקורּפ

 ֵַּקַפְמ 80060810, 0ש018001 :רֶהֶמֶמ תיֵבְּב תֶרֶׁשְמ

 ,(הזוחאב)
 ."םע הָליִבֲא 0106 5. עקסוקירּפ

 90 4:ותצ 168 481:09 עקםוקורפ םומ ווט ןעקנורט --

 רָּכְֹה לכאו הָּתֹה חתש 8 מס 46 04 8טסםע טסולג 3

 | ,היתשה תעב
 בַצְנ ט00-046 (0/ 8 /00) (ע/ | --) 5. דַאלקורפ

 .ףָמֹונ רָבָּד 80068801/ ;הָבֹורָה

 ִּתְלִּב 018281608016, טמק1088829 06/ ערקורפ

 :ׁשֶפָנ לַעֹג רַע קֹותְמ 8וטס00188, תמפטסעו8ג ;םיִעָנ

 :ׁשֵּנַרְתַהְל ַתֹנ ?סטסג} :רָו 86:8000, וג66/

 .הֵעֹוו ,םִעֹז עססט18מ, 80116

 .רּורָּפ 618006 :תּוקֲהַרְתֶה ,--8סקפ180/00 . הֶׁשיִרְפ

 יח



 עוושַירפ

 לַעּנַה ינְּפ טמקסע (0/ 6 8000) (ץז. סם -) 4. עוושירפ
 ,(ךרעוו ==

 ,הָּמְמִס ץועגק1ס) ץט80016 (2/. סע -) פ שטשורפ
 ,הָעּוּבעַבַא

 ,טעשטשורפַאב = עטַאװעשטשורפ

 ,תכֹורָּפ = תכֹרָּפ
 1646 2086 0? 2 ססנמנגט- (ע/ םיסָנרַּפ) 4 טנרַּפ

 ,הָרֵעָה שאר ,-- םנפִצ

 8866280206, 1106114006 (2/. תֹוסְנְרַּפ . הֹסָנְרַּפ

 060308010ת, :הַוְו ץעס10) 281מ !הָלָּכְלַּכ .-
 ,קָסֵע טט8

 .--8 ןוטסוומסס6 שג9ג םסתסצ ק/ע- רֹובָּכְּב הֹסָנרַּפ
 טע6866:מתסע (2. ס0- ו!=-) 9. רעבעגיהסְנרַפ

 ,םָנְרַפְמ
 זמסתלמ|ש 61601 01 986 ססנמומט- 8. שדוח"סנרַּפ

 .-םווצ

 ןעוועדנעברעפ = ןעוועדנעבערפ

 90 08 שש ז. ךױ--|| :ןִנֵש 9ס בעק שש. 64 ןעלגערפ

 וגֵרְתִה טס טס 1ת 8 1886 (/.) זֹןנַּמַה 0
 ,שארְּב בֵׁשֹוי סמגגנינמגמ ( 27 סע -- ) 8 לעטַאדעיסדערפ
 .- 0תפש80מ ?ע/- ירעְרַּפ

 ,טנַאױװָארפ == טנַאיװערפ

 שאר קעגסע (0/ 0 0006800)) (עז. ס =) 5. רעווערפ
 ,(םירצונל) םיִריִלְַּה

 .- קֿפץנמסתצ . ןועְרַּפ
 ,תֹואיִׂשָנ ץ:08140ת0צ, ס8נמפמאנֹוק 8. םֹוידַוזֲערַפ

 ו ,ׁשאֹרְב הֶביִׁשְי
 5. טֿפַאש --|| :איִׂשָנ ץנ08100ת/ (עז. | -) 5. טנעדוזערפ

 ,תּואיֵׂשָנ ץע0510ס0ס9+
 ,הָנֶּתַמ ץ:ס8סת9 (עז רע - | -) 9. טגעזערפ
 ,םיִציִּב תַביֵבְל סנם6169 (עז. ס -)5. עצונעשזערפ
 ,ַעֹבֶּת :יל ׂשֵּמַהְתִה 0 ע60646 ש = ןרודנעטערפ

 ,-לע העִיבְּת גַצַה
 ,עָבֹוּת :ׂשֵּמַחְתִמ ץניס908461 (ץז.| -) 9  טנעדנעטערפ

 ,-לַע הָעיִבְּת גיִּצַמ
 (ק 5-) 5. עיזנעטערפ

 .הָעיִבְּת ,הָנֲעַמ ; תּוׂשְּפַהְהַה
 ,םֶרְּפ ץניסמנזטנג (עז, ס -) 5 עימערפ
 ,םָתֹוח ,טיּהָה םנמ80:1062 (ןז. |-) 8 סנַארעמונערפ
 ,הָמיִתֲח םגט8סעוװפ1סת 5. עיצַארעמונערפ
 ,-לַע םֹתָח 90 פטמפסע10ס 0 ןרירעמונערפ
 ;םֹומ סס16, 8086 ?םֹוׁש 104 (2/ םע -) 8 טנערפ

 ,ליִטְמ סג: (0/ )/0606 
 ,הקלה 60 1100: טנערפ ןֿפױא ןעגנערב --

 םחַמ 010028-200616 (2/ ךע -) 5 לטנערפ
 ,הָניִרְסִל

 ,טנערפ = עטנערפ

 ץניזמ?1מם-ץ;088 :ׁשָּבְכִמ קעס88 (2/. {=) 5. סערפ
 .עםע רפ == ;םּופָּד תַנֹוכְמ

 ,ץֶחֶנִמ 1208, 80086 (2/ ס -) 8. ןוַײא"סערפ

 קע6400810ת, 018וז

 ַאשוד ַאשֿפ -- 880 --=

 00 1018880,} 802000ת, 16876 4. 6. ןרופערפ
 ,ַחֹנָו ,בֹוָט

 ,ןוױא-םערפ = לסערפ
 טנ68866 0081, 0081-60089 11018 5. 7 ךעלסערפ

 ,(הקסהלכ םיִמָהֶּמ קַבָא לָׁש םיִנֵבְל

 60 ץעס88, 90 :ץֹחָל .שֹבָּכ 40 עע088 שש 6. ןפערפ
 .ץֵחָנ 1ניסת

 ץנותלסע יטגס טטסע8 (2/. 9 - ו--) 8. רעוצנסערפ
 ,דִי ׁשֵּבְכַמְּב םיִּפְדַמ 86 9 2800-ץו8

 .תונֹוּתע טע088 8. עסערפ
 ,ץֵהְנִמ טעס88614 ןעסמסע (2/ ס- !-) + רעטערפ
 60 םֹומה ומ םמ ט206100260 0 6 ןעלפערפ

 ,(הלפתפ ׁשַחַלְּב רֵּמַו (6 210:/סזי)

 (0006 04 00009 8. סנַארעֿפערפ

 ,(םיפלקב קחשמ) םֶנֵרָּפְרִּפ

 {806,} ץםצפוסעמסזמ} (2} םיִפּוצְרַּפ 5, ףווצְרַּפ

 ,םיִרָעכְמ םיִנָּפ גש 1806 !םיִנָּפ , --

 ,הָארַמ ,םיִנָּפ 1806, 00ט0מ06ת8206 . םינַּפ-ףוצְרַּפ

 ;-800008/ 6088000/ (2/. םיִקְרַּפ 5. קרַּפ

 .תובָאייקְרִּפ =
 "עס סמהמלסניפ 01 מס 18סמ018," 8.7. תובָא-יקרּפ

 0011600104 04 180181 1680ם/מ28 09 6
8 6166 += . 

 8 1000 04 1160ע670 ;תֹובָאייקְרִּפ = 5. 2/ םיִקָרְּפ
 ,םּופָּד תֹוּיְתֹוא ןיִמ ןנני1מ 109י-טע6

 יומס סמהמלסע 01 םץצממ," 6011604108 .הריִׂש-קרַּפ
 01 ט61868 03 ס18186 10 606 ץטפ 1ם0ס 6
 . = םגסוג9מ8 01 2118

 860600מ סע 0ת2016/ 01 (2/. תויׂשרַּפ 8. השרּפ

 66 262689000מ, +ױס66/1ש 86001008 01 0

 00 01 4מ6 ץםניסמ- ;הֶרֶדֶמ ,ַעּובָּׁשַה תַׁשְרַּפ , -- 18

 זמסת+ 81ו/8 01 486 ןץ914006165 64
 .--טס1פג ק0888868 01 406 1386

 יןמס 800000ת 01 186 זמסמות,"  ׁשדֹוחַה-תׁשִרַּפ

 860110 01 980 10 1684 סת 086 5802086מ
 .--ץע0660109 986 זמסמלמ 01 4188

 *למס 8006100 11סזגסעממסני" 860110מ . רֹוכְז-תשרַּפ

 01 146 1ג260 1040 סמ 486 880286ג ץעס-
 ,=-000184 ?טניוזג

 "{מס 800ס0ס04 01 +ם6 םסגסע" 8. הֹרֵּפ-תשרַּפ
 8001104 01 486 1:860 1680 סת 186 1189

 01 680 ?וטס 580026מ8 ץנ0064129 986 זמסתמפמ

 .=01 ראופגמ

 "680 860100 01 886266187 6. םילָקְש-תשירַּפ
 8609108 01 980 1:80 1080 סת 186 88008/מ

 .-קע6000109 086 1020 01 4481
 ,לַעַיַלְּב ןֶּב 80004020|/ 18808 8, אׂשֹוד ַאשפ

 ' ,(א לֶבָנ

 ק,ע,סם,חׂ,6

 ,המשנ עשיטניה ,09514 44522 שיליופ (א



 װערקַאשּפ

 800020101/ 188086 (40 סע-) 8 ווערקַאשפ

 .(א לֶבָנ ,לֵעַיִלּב ןֶּב

 ססעמנמסמ; ס1- ;--8ומק16) ץוֹפֹומ 460} יֹטוׁשַּפ

 606. || :םיִמָּת 1006689 ַהיִכָׁש ,ליִנְר ,= 6ות8ניש

 ,תּוטיִׁשְפִּב ט181מ!7

 , = ןע1016 (2001/ 462 ס0מקס/* 6014) 5. ?טושַּמ

 ,הָטּורְּפ
 64:06661281 8116 04. תוטיִׁשִּפַה-תילְכַּתַּב-טושַּפ

 ,דאְמ דַע טּוׁשָּפ

 "108 זמסהמותס 38 28 108 666 ועָמְשַמַּכ-וטּושַּפ

 . = 81411108110מ", 11?סע819, טנפגתוצ

 1008 8686, 8181 (עז םיטָשַּפ  שֵׁשִּפ

 ומ- :שּורָּפ ססעמזמסתפה:ייק ֹוהָנּּ ,הָארּוד , -- 6810

 טסניק:608010 04 2 964: 80001:4108 10 6 גר

 .--מס8מותפ8 01 96 לטס8

 ,תּוטיׁשְּפ , -- 8נממק11019ש; ןנ1810088 ;. תֹוטְׁשַּפ

 ,ומושפכ ,תוטישפב 2181 11661:8117 תומשפ .ןוא --

 וׁשּורֵּפ ,טָׁשִּפ ס0עמזמסת?8יצ (2/. ךע -) 8. לטְשּפ

 ,לּוּפְלִּפ ְךֶרָדְּב רּואָּב 6486 1סני1:69841ס

 .לּּּלִּפ ְךֶרָדְּב ס881891681 66/ גָידלטְשַּפ

 ילְֵלַּפְהִמ ס88018 (? --) 5. רענָאז-לטֶשִּמ
 90 ט86 085טו8טיע, 80242186 6. . ךיז ןעלטְשִּפ

 .לָפָלַּפְתֶה
 ,רעגָאז -לטָשִּפ = רעלטְשַּפ

 006 רטםס 18/6/ק1008 8 (2/ םיִנֵטְׁשַּפ ןטְׁשַּפ

 1640 8000161מ8 00 106 ץ1גנת זמ6821208

 .-- 946 טס8

 ,יאַּדַוְּב ,-- 66181מ!צ) טמ600016017 666 אטישַּפ

 ןְבָׁש לָכְו 160 8106 !קָפָט יִלְּב

 .ןבש לבו 416 זמסנ6 80 ןיוש אטישפ --

 81 486 1006 80 264 אטיִׁשַּפְר-אטיִשַּפ

 ,יאַדָובּו

 יאַּדַוְּב

 ,טולב שיטניה ,28124 עזסש שיליופ (א

 ,עילוטורפ = קעלוטושפ
 8907װומ8-ק1806) ({?. סעקנ-) 4 קענ|ַאטסישפ

 ,(לזרב תלָטִמ לש הָיהַּת 1 (0} 6 )2041:000 
 זי -

 .(לותחל) !הָאְלְה ְךָל פוטש! (00 6 06/) 406. קושפ

 הָריִקָח יִדְי לַע אֹצִמ 910 280019818 . ?. ךיז ןענָאקושפ

 ,הֶׁשיִרְדּ
 .ןֹוְּדְסִמ ,רֹוּדְֹורְּפ 8096-עססצג (ן1 ס --) 5. עינדעשפ

 יעזורוקוק = עקשטינעשפ

 2288, ןקס1:1010 90 ץפהצ (;/ ס --) 5 עקטסופעשפ

 ,רֹובֲעַל ןֹויִׁשְר

 8גיט14- :רֶׁשֵּכ , =- ססוגץגיסנמ186 (27. תורָשַּפ) 6. הֹרָׂשּפ

 .רֶׁשָּפ , -- 1810

 .ןרְׁשַּפ = רעכַאמ-הרָׁשַּפ

 ,הָרָשְּפ תמס412010ת 5. תֹורְש ּפ

 סתס טגס 6116048 8 ססזח- (ע/ םינְרְׂשַּפ) .. ןֹרְׁשַּפ

 .רֶׁשַּפְמ ץציסנמ186} 136618401

 ,רֶׁשֵפְּמַה תַּלֲעְמ 1060181018מ10 פ. תֹונָרְׂשַּפ

 תַריִבְׁש טעסט 1208 ומ 01 8 6006 (/6) 5. ַחֹותַּפ

 .תָלָּד
 םפנמס 01 186 11סקעסש טסשס}1- (21 |--) = חַתַּפ

 י- הָעּונְּתַה םֵׁש 8וםימ -

 .-ןוהְתיִּפ = הָּפ-ןוחְתִּפ
 !םַה טאג ! 206. ַאש-ןיש-חַתַּפ
 .הָמֹוׁש ,ליִסְכ ,--9001 (ז. םיאָתִּפ ,םייְתִּפ) .. יִתָּפ

 869- (06) ;-סעסת129 /2(  תֹוחיִתְּפ) 5. הֹחיִתַּפ

 .ןורָאָה = תחיִתְּפ = ;לּועְנַּמַה רֹוח 6

 עובק לוענמ 1001:9180-1001: החיתפ עטַאלפ (.) --

 : ,תלדה דצב

 סץסמנמפ 09 186 'גס}ש םנ (6מ ןורָאה-תחיִתַּפ

 + = {ע706 000006/:8)

 .=' 1006 03 טע626 5. םחָל-תַּפ

 .-- 801ו1910 :רֶׁשָּפ , -- גמ לסקעי618100 6. ןורְתִּפ

 .=-1090/ע6080108 0? 8 6104 6 םולָח-ןורְתִּפ

8 
 .לָׁשֶמ 1816 (ןץז. ןע --) 5 לבַאֿפ
 .תֶׁשֹרֲח תיֵּב לָׁש 0? 180לסנש 00). ענשטירבַאֿפ

 הֹׂשָע 40 10846, גמפתט?809ט6 שש  ןרוצִירבַאֿפ

 ,הֹדָּב ,אֵצְמַה 60 3200910206  (תשיח תיבבו

 ,תָׁשֹרֲח תיֵּב 9809סני7 (עז. } -) 5. קירבַאֿפ

 תיֵּב לַעַּב זמּפתט120ש:61 (2 |-) 5. טנַאקירבַאֿפ

 ,תֶׁשֹרֲה
 .הָיִטַעַּת ,תָׁשֹרָה גמפנגוג?80:14+ 6. עיצַאקירבַאֿפ

 .קורבַאֿפ = עקירבַאֿפ
 .לָפְׁש לֹוק 0988-ש0106 5. טָאנַאֿפ

 ?םזיס80, 86נ1תפ (2/ רעמעדעֿפ ,טעדעֿפ) 4 טעדָאֿפ

 ,מּוח

 ז ּוםיִעָנ יִּתְלִּב טמק1ס85829 ..טשיונ 00/. רעדָאֿפ

 ,גנרעדָאֿפ
 ,ימדק 1:026-, 10ע6- ןעגנוצעזֿפױנוצ ןיא) 4 -רעדָאֿפ

 ,ןֹוׁשאר
 0181 :הָׁשיִרְּד 600800 (ע? ןע-) 8 גנורעדָאֿפ

 ,הָעְיִבְּת
 יִמָרּקַה קֶלֵחֲה 9016-ץעל (ע? | =) 8. ליױט-רעדָאֿפ

 םסס ק82000ט|8 7 םס06, --טינ 464; :!רעדָאֿפ

  ,תּוחָּפ .ְּךַּכ לֶּכ בֹוט אֹל טססני

 40 618וזג :ׁשֹרָד ׁשֵּקַּב טסס 66ז806 0 42 ןרעדָאֿפ

 יַעֹבָּת

 ןֹוׁשאֵר ,יִמְדַק 9096, 1008 66. טשרעדָאֿפ



 זַאֿפ

 ,(חנבלה לש) הָרּוצ ןט8818 (060װ) (ע7. | =) 5 8
 ,קושטֿפַארגָאטָאֿפ = ףַארגָאטָאֿפ
 עמס?סק2ע2קגסע (24 סע -) 8 קישטֿפַארגָאטָאֿפ

 ,םֶלֵע

 תֶבאָלְמ ץמסלספ:פעגצ (קז ס -) 8. עיֿפַארגָאטָאֿפ
 ןעמס- והָיְנְמְלַצ ןענגס009:8 מסני'8 0 ;םּולָצַה
 ,הָנּומְּת ,םֶלֶצ 90; ג

 ךיז --|| :םָּלֵצ 90 ץמסוסםצ:פעג ש. 6. ןרוֿפַארגָאטָאֿפ
 00 םהצס ס0תס'8 ת20100818װ/8 1840 6 7
 ,םֶּלַטְצִה

 ,םּולְּצַה תֶכאָלְמ לֶָׁש טמס90818216 600 שיֿפַארגָאטָאֿפ
 ,הנומת ,םלצ ץמס90018װמ עטרַאק עשוֿפַארגָאטָאֿפ --

 ,אָמְרָּכ ס88-סוג9ג1 םגידמ-סמהגצ (2/ )=|  5. לעטָאֿפ
 ,תֹודָי םָע אֵּסִּב

 ,תָדָלֹומ ץֶרֶא ,תֹובָא

 ,בָאְּכ ,בָא לָׁש 1860 / ס8061:28) 64 ךילרעטָאֿפ
 ,לעטָאֿפ = לוטש-רעטָא
 ,רָדּומ ,תַחַּפְמִמ 8נפשש) (28 8 -) 8 עלַושטַא
 ןטס01:04-11826166102109 (20 8-) 5 עקלַײשטַא

 ,םיִּכ תַחַּפֶמִמ
 0810/ ֹומ סעססאסנק (ע/ פ-) + קונשטנָאאֿפ

 ,ןֵבָל רֶמֹח יִלְכִּב רֵחֹוס
 .ןֵבָל רֶמֹח יֵלְּב סעסס1:סעצ 5. ן'נַאיַאֿפ ,םנַאיַאֿפ
 .הָבָּכְרִמ עמ8690ת) ס8:1188ס (ן. ןע -) 8. ןָאטעיאֿפ
 ,ףיָנְס טעפנגסמ, 6081ע0629, 116 (2/. |-) 5. ךַאֿפ

 ;קֶָסָש ,תּונְמֶא 918646, ם0168810 ?(קסע לשו עוצְקִמ
 ןץס?} 189?8טנג ;ןיִמ 801 !תֹויְחְמִמ 8/601819צ
 ,הָבָכָׁש

 ,הָפּונְּת 18מת1ת ! הֶביִׁשְנ ,בֵׁשָנ ט1סשותפ 5. ךָאֿפ
 ,ףנח ,בׁשנ 00 ט}סש,; 90 180 ךָאֿפ ַא ןבעג --

 ,תּונָמֶא לָׁש 0? 0860, 01 ץע01088100 00/- עוָאכַאֿפ
 .ףָנָה 90 188 :בֹׂשָנ 0 106 ש. 6. ןכָאֿפ

 60 06 184811ש 111 המשנ רעד טימ ןכָאֿפ (46) ד-
 ,שונא הלוח היה

 ,הָפיִנְמ ,ףיִנָמ 180(. ם =) 5. רעכָאֿפ -
 ,תָליִּבְנ 4811 (2 |=) + .לַאֿפ

 ,לפנ 90 1811 לַאֿפ ַא ןבעג --

 ,הָרקִמ :ןָפֹוא 6886 ( לעֿפ ,ןלַאֿפ)  !לַאֿפ
 ,ןפוא םושב טָצ תס טגס8ת8 םינ לַאֿפ ןווק רַאֿפ --

 .לָפָּכ ,טְמק 3018, 1219 (ןע. |-) . בלַאפ
 טוׁשָק) הָליִפְק ,ףיִז 80ט006 (2/ סע -) 4. ןַאבלַאֿפ

 ,(דגבל

 .ןַאבלַאֿפ = ענַאבלאֿפ

 .לֹפְּכ ,טֹמָק 90 1014 4 6. ןבלַאֿפ
 ,קלָאֿפ = גלָאֿפ

 זס 1886 !לֹוקְּב ַשֹמְׁש ,בֵׁשָקַה 0 0007 0 64 ןגלָאֿפ
 ,שיִא תַצֲעַל ַעֹמָׁש 8 ץסע8סמ'8 246ט6

 ,הָז רַחַאָׁש ,ןְלְֵל אֶּבַה 9010: 66/. גלדנגלָאֿפ

 זײ

 ןַאֿפ -- 888 --

 ,(הָארמ ירוחאל) ףֵסָכ הָלֲע 1011 (2/. ס -) 8 עגלָאֿפ
 ,בלַאֿפ = רלַאפ
 .ןבלַאֿפ = ןעװעדלַאֿפ
 ,קרַאוולוֿפ == קרַאװלָאֿפ
 ירפסכ) ףֵּד ;ןֹויְלִנ יִצֲח תיֵנְבַּת 9010 (2// ס-) 5 ָאילָאֿפ

 ,(תונובשח
 ,הָּפְבִנ יִלָח ,הָליִפְּנַה יִלֲח סעו1סק8צ עגולַאֿפ
 ,רֶּבְׁשִמ ,5ג טז סס} ט111ס6 (2/ 8-) 8 עילַאֿפ
 8טנמקוומפ (2 סע --) 8. קישטרולאֿפ ,סושטרעילאֿפ

 ,(קצב לש) הֶּתֶפַּכ

 ,(רמצ יגיראל) םיִמְבֹוּכ תיֵּב 1011סע7 8 שעילָאֿפ
 ,לֿפָנ 0 181 (ע. . ןלַאֿפעג) . . ןלַאֿפ

 60 4801 10 126 810006 דרע רעד ףיוא ןלַאֿפ --
 ,ץראל לפנ
 ,(הכילהב) דדונתח 10 8190ס1 םוֿפ וד ןוֿפ ןלַאֿפ --
 היה 490 206 20 40 רעװש ןצעמוא ןלַאֿפ --
 ,"לע רבכ
 ?0 00106 ותסס 0ת8'0 1016 קנַאדעג ַא ףיוא ןלַאֿפ --
 ,ותעד לע הלע ,ובל לע הלע 40 006סט/ 90 6
 60 תוז טקסמ 80 סצ066016ת/ ןַאלּפ ַא ףיוא ןלַאֿפ --
 ,הלובחת אצמ

 ,לָפֹונ 1810 66. גודנלַאֿפ
 8000118 8988 ןרעטש ענודנלַאֿפ (06008)/ הה
 ,םילפונ םיבכוכ

 ,(תונוילגנ לֹפָק 90 1014 (8266/8) ט. 6 ןצלַאֿפ

 ,(הרמזכ ןֹוכָנ יִּתְלִּב לֹוק 18180000 6. טעצלַאֿפ
 ,יֹנ ,םִע ע60װ16/ 281108 (2/ רעקלעפ) 8 קלָאֿפ

 ,הָּמֶא
 ,יִמָמֲע ריִׁש עסמט|8ז 8028 (2/ רע -) 9 דַילסקלָאֿפ
 רֶפֵפ תיּב ץטק116 808001 (2/.{-) 4 לושקלָאֿפ

 | ייִמָמֲע
 ;ףיִמ 18186, 003090ע1610 ;בֵזֹוּכ 12186 660/ שלַאֿפ

 +'8ג6, (222 | -) 5. || !רֵגֹוּב ,ןֶמָאָנ אל 8
 ,ףויָז ,תּואָּמַר 101 סע

 (0ס 1818/3, 00020011010 6. 0. ןעװעשלַאֿפ
 הֹׂשָש 90 80 801066מֹומ8 8ט1018018117 הי
 ,הָּיִמְר ֹוּתְכאַלְמ

 ;הָיִמְר ,רֵקָׁש 1818, 121802088 8. טַײקשלַאֿפ
 ,הָּיִמְר 8ותמט18010מ, גצקססענפ} ;תֹואָּמַה 0
 ,תּועיִבְצ

 0ת6 0610מ8346 עס 8 (40 |-) 8. טנַאילומַאֿפ

 .הָחָּפְׁשִמ ןֶּב 181מ1/צ
 -עילומַאֿפ = !הֶחָּמְׁשִמ ?2נמו1ש (20 8 -) +. עילימַאֿפ

 .ןעמָאנ
 {81מו1} תהזמס (2/ ןעמענ-) 4 ןעמָאנעילומַאֿפ
 .הָחָּפְׁשִּמַה םֵׁש 86

 ,עילומַאֿפ = עילעמַאֿפ
 .ןעֿפנָאֿפ = ןע:מָאֿפ

 ,תַבֲחַמ ץּפמ (ןז. ןע -) +. ןַאֿפ



 888! טפמתס (ע/ רענעֿפ - ,סע - יןע -) +. ןָאֿפ

 .םיִסָהויְּמַה ע18000180 (/70,) :םַנ ,לָנָּד

 וםיליצאה םסמננז9, 81189001869 ןָאֿפ ענעדפּונ --

 '  ,םיסחוימה

 א ןֶסְחַי 2ג:18סס180 (קז,ס --) 5. עירעבַאנַאֿפ

 ,תֹונָסְחַי לֶׁש 8118600184106 00). שעירעבַאנַאֿפ

 רֹוּבְּדַה תַנֹכְמ ץמסתססצפעמ (עז. | --) 8. ףַארגָאנָאֿפ

 ,תֹואָּנַה ,תּוקיֹדָא 1808910180, 2180סעש 5. םויטַאנַאֿפ

 יקּורֶא 1888610 00809 (22 -) 4 רעקוטַאנַאֿפ

 ייָאָּנַה
 ייֵאְנַה ,קּודָא 18080081, 0180166 60/. שיטַאנַאֿפ

 | ,רעדנַאנוֿפ = רעדנַאנַאֿפ
 90 ס8ןקפטעס} 1826 (ק. קץ. ןעגנַאֿפעג) ש ןעגנַאֿפ

 .רּוצ ,דכל 90 0800 ;הֹבָׁש עע18086/

 .תֶמָיַג ןֶרָק 1086 (עז. | -) 8  דנ
 ,םֹובֵע ןֹוּכְׁשִמ עפוטמ,; 216086 (ץ? |=) 5 טנ

 ,ןובְרָע
 ןֹוּבְׁשַמ לֶׁש ס+ ןעפטזמ, ס? ץ16486 86)} עָאטנַאֿפ

 תלרגה 181108 0 8 :ורעטָאל עוװָאטנַאֿפ --

 ,תונתמ

 ט181סםפעצ, 0עס810ע9 (2/. |-) 8 רָאיַאטנַאֿפ

 ,הָיְוֲה לַעַּב ,תֹונֹויְמַדְּב הָנֹוׁש

 180, 11488108010ת 6168:2 (ןז. ס --)5. עיזַאטנַאֿפ

 ,הָיָנֶה ,ןֹויְמִּד
 הֹנָׁש 10 !םמסצ; 0162/מ, 870 0 8 ןריַאטנַאֿפ

 .הֹזָה ,תֹונֹויְמִדְב

 .הָקָרְוִמ 10מ181מ (2/  ןע -) 8 ןַאטנָא

 .רָאיױַאטנַאֿפ = טסַאטנַא

 יָנֹויְמִד 7808811081 60/. שיטסַאטנַא

 .יִּורְל יּונַּכ תוסמפצתס 01 2 תטפפופת 6 עינָאֿפ

 יץֵע יּפִצ טסתססע} 80816-00820 . ריינָאֿפ ,רִינַאֿפ

 .םיִּקַּד םיִרָסִנ
 יִקֵע הֵּפִצ סס טסת06/ 0. 6. ןרינֲא

 ,עירעבַאנַאֿפ = היִרַּב-ענַא

 ,שעירעבַאנַאֿפ = ׁשהיִרָּב-ענַא

 .ויָריחְנִמ רֵּבַּדְמ ,ןֶרֲחַנ םתט1116/ (עז. סע --) 5.שטַאֿפנ

 280060 ךץפקסע 0006 301 (2/ ס-)  עֿפנ

 ט}סױט1מ86 810046 1290 4 ןץסע8סמ'8 6

 ׁשיִא ףֵצְּב ןֶׁשֶע תַחַפְל קּולָּד רֶיְנ לָׁש םּורָח (8 יו

 ,(וב ללעתהלנ

 ויְריִהְנִמ רֵּבַרְּמַה טמט1111מ8 60. עטַאװעֿפנַאֿפ

 {0 8201106) 8684 ?םזיסטקמ +גס ט 4. ןעֿפנָאֿפ

 .םִיַריִּנַהִמ רֵּבַּד 6
 יתֵבֲחַמ תַגְט .הָחיִבֲח ןץממס8ס (עז. ס -) = ןכוקנַאֿפ

 ,תיִבָח טפנ61) 688/ (2/. רעטעֿפ) 6 סַאֿפ

 60 806 8010600104 טַאֿפ רעליוה רעד ןוֿפ ןדוור טונ --

 ,םינמאנ םירוקמ יפ לע רבד סג 1:6112216 808

 דָיְנִּב יַנְּפ 1808040, 1806 (/ | -) 5. רַאסַאֿפ

 א זיו
 ויזו ַא

 וית שת שת

 שת (ית יז טיש שת

 א
 א

 יי

 ,םוחי ;ךעלרעטילֿפ ,ץופ 180400ז96 שיליופ ןוֿפ (א

 ףיזה -- 888 =

 81006ץ-טספמ, 2811009 (2/ ס--) פ. עילָאסַאֿפ

 ,תיִעּועְׁש ,לֹוּמ

 ידָנָּב תַרוצ 1880/0ת, 8010 (2/ ןע -) . ןָאסַאֿפ

 ,חיִנְבַּת ,הָרְוִנ
 .הָפָי הֶרְוִנ לֶׁש 09 8006 128מו0ת 00/. גודנָאסַאֿפ

 .הָּנַעְתִה ,םֹוצ 90 1889 ש. 4 ןטסטַאֿפ

 ,הָּנַעְתִמ ,םִצ 8896 (4ז. --) 8 רעטסַאֿפ
 הָריִפְּת 08806, ןסתפי 8110 (1/. ס -) 5 ענירטסַאֿפ

 ,הָריִפְּת לָׁש טוח 8811 ?01686 ;הָׁשּולְק

 .תֹוׁשּולְ תֹוריִפְתִּב רֹמָּת 80 8806 6. 6. ןעװעגורטסַאֿפ

 םינּבָאמה םיפונמ) ןְּבָאְמ ףּוג 108811 (27. פ --) +. עיליטָאֿפ

 ,(תורפחמב םיאצמנה םיחמצו םייח ילעב לש

 .תיִרָהְו ,רֹופְמֹופ עמס8ץקמסזיט8 4 רעֿפסָאֿפ

 .תָאְמֶחֶל תיִבָה טג96-9ג0 (7. ס -) 6 עקסַאֿפ

 .ןָאטעיַאֿפ = ןָאטעַאֿפ
 .עקלױשטַאֿפ ,עלײשטַאֿפ = עקלַײצַאֿפ ,עלַױוצַאֿפ
 םיִדּומְלַה תַקְלְחַמ 180ט157 (2/ |-) + טעטליקַאֿפ

 ,(םיעדמה שרדמ תיבב)
 ,הָפֵרְׂשַה תַדּוקְנ 0008 5. 'םוקָאֿפ
 8'108016 4:1060 1680146- (ע?. | -) 8. ?סוקָאֿפ

 .םֶפְקִמ .םִיַניֵע תַזיִחֲא ,תּוציִרֲח הֵׂשֲעַמ עמפות

 108816, ןעי686101811800ז (ע7. סע -) פ. קונסוקָאֿפ

 .םַפֹוק ,םִיַניֵע זָחַאְמ
 .תֶמָא רֵבְּד ,הָרְּקִׁש הָׂשֲעַמ ,אָרְבּוע 4806 (טז | =) =. טקַא
 ,הָרֹוחְּפַה ןֹוּבְׁשֶח ומשס106 (2/ ס--) +. ערוטקַאֿפ
 ,לַעֹפְּבֶׁש םס0ט91 60/ שִיטקַאֿפ

 88609, טנס;ס/ (2/. םיריֹוטקַאֿפ ,ס -) רעטקַאֿפ

 ,רּוסְרַמ

 90 ץ}הָצ 16 קעססנ} 11928808 2 2 ןעװערטקַאֿפ
 ,רֶפְרַפ סט814688 109 0168

 ,רוא ,הָקּובֲא ?0סעס8 (עז ןע -) 8 לקַאֿפ

 .םָּיַה בֶלָּכ 8681 (ע1  ס -) +. עקָאֿפ

 ,םַָּה בֶלֶּכ רֹוע לֶׁש 09 80918/ת 06/. ענעקָאֿפ
 יִנְפִל 80 ויִנְפִל 6906 ןרֹובֲעַּב ,רַעְּב 101 ןעיפמ. רַאֿפ

 .ײִמ יֹרָׁשָאֵמ טמּפמ 600 .|| :-מ 10, 03 :ןֵכ
 +סע יטסנג 18 406 ?טלעג סָאד זוא ןעמעװ רַאֿפ --

 ?ףסבה ימ דעב עגסמסץ ?
 ,ותע ינפל 064016 1146 1116 טַײצ רעד רַאֿפ --
 טס1סע6 רא19068808) 1ת 986 ץעס- תודע רַאֿפ --

 ,םידע ינפב 80406 01 זטל8

 ,תועובש ינש ינפל ?ושס 10661:8 840 ןכָאװ ווווצ רַאֿפ --

 101 דורֿפ רַאֿפ ;בערמ 1967 רעגנוח רַאֿפ --

 ,חחמשמ ןסצ

 0 26 811810 01 8 ןצעמוא רַאֿפ ןבָאה ארומ --

 ,-תא ארי ,הינפמ ארי טסע8סג

 םס 18 060161 1ם8ת 8116 רוא רַאֿפ רעמעב זוא רע --

 ,הנממ בוט אוה 8

 8צ118016 ץעס11600 10 טסעט8 101 06/ -רַאֿפ

 םיִלֲטֹפְל תָפָסֹונ הֶרְבָדה טפעסג4 8

 יו

 ,תֹונֹוׁש תֹואָרֹוהְל



 ןרַיֿפַײברַאֿפ -- 984 -- -רָאֿפ

 ,(ןומט) זָּכְַּב 10 80182661 ע. 64 ןעװעס)לַאברַאֿפ ןטס1?סע6, וװ 1040 01 280240 /270  -רָאֿפ
 00 4014! }7 42110242 ש. 64 ןעשטומעלַאברַאֿפ ,יִנָפְל

 וס ס0ת100286 ט} 1910/098: :הֶהיֵׂש יִדְי לַע בַּכִע 10000} םפטותע 8 080 8161 46/ טרַיװַארַאֿפ
 .ַחיֶרְסִמ

 ,םנוורַאֿפ = סנַײא-רַאֿפ
 ,ץֵּקָׁש סס 8001010816, 8080ע 0. 4 ןגנדרַווומוארַאֿפ

 ,בַעָּת

 ,םּונָע ,בּוצֲע 846 66/. סרעמוארַאֿפ
 ,בֵצֲעה 90 82440סת ש. 6. ןרעמואראפ
 00 8013 !:אָּמִש 00 ע011000 6 64 ןגננורמוארַאֿפ

 ְךֵלְכַל
 ,הָרְבְעֶׁש הָנְׁשַה לֶׁש 04 1889 ץספצ 60/. גורָאיַארַאֿפ
 ,רֵּקַּתְׁשֶא ,הָרְכָעֶׁש הָנָׁשַּב 1880 ץס84 000 ןרָאיַארַאֿפ
 ,גורָאיַארַאֿפ = גודערָאיַארַאֿפ
 הֹׂשֲע ,םִּיִהְל הֹׂשָע 90 עס/קס94806 6 64 ןגוביוארַאֿפ

 ,יָחְצִנְל
 הָלֲֵע 900 0000216,} 61062:6 0. 64 ןעלרַוארַאֿפ

 ,םָמֹור

 טגמוסת, 8001097, -8800181108 (2/. ןע -) 5 ןַיוארַאֿפ
 ,הָרְבָח ,הָּדְנָא

 80 ש ?. ךױ--|| ודָחַא 90 טתו1ס ש. 4. ןגונַײארַאֿפ
 ,דָחַאְתֶח טט6

 0. זי ךיז || וןִיְנַע 0 124001689 עט. 6. ןרוסערעטנוארַאֿפ
 ,ןִיִנֵעְתִה עס 1101680 3

 ,גורָאיַארַאֿפ = גירעיַארַאֿפ
 ,םָגְמַּנ 00 800406ש6, 80810100/ 6. 75 ךיז ןעקיארַאֿפ
 הֹעָת 90 80 ם86ע8ָ} . = ךוז ןריארַאֿפ
 ,ןויָזַּב ססגססזוק9 5. גנוטכַארַאֿפ
 .הָּזַּב סס 608װ180 ש. 6. ןטכַארַאֿפ
 .ׁשֵי 12סניס 18, 1םסנס 20 006 ןַאר8
 8. טַײק -- || :יִאְרְחַא :087081016 660/- ךולטרָאװטנַארַאֿפ

 ,תויָרֲחַא ע080081011צ

 ,ןַארַאֿפ = ןענַארַאֿפ
 .ןנַע 90 םמסוגסצ 6. 6. ןרעקנַארַאֿפ
 ,שֹרָח ,דֵּבַע טס 4111) ע1סט8 0. 64 ןרעקַארַאֿפ
 ז0 8011 !דֵּבַט טס 018001800 שש 6 ןסעברַארַאֿפ

 ְךְֵבַל
 .(תיב וא הדש רֵּכְׂשַה 60 2009 ש. 6. עװעדנערַארַאֿפ
 6010 ; (רמח) עֹכָצ ע81מ6 סעפ (2/ ן-) 9 בֹרַאפ

 ,םיִנָּפַה עַּבָצ 6ס0זמץ16410מ נג יעבָצ
 ןס11זװומבזצ 00861010מ (2/ ןע--) 5 גנידַאברַאֿפ

 ,ןֹוׁשאֹר יאָנְּת
 ,אֵּבְהַה 90 1166, 0020681 6. ןטלַאהַאברַאֿפ

 רּתְסַה
 ,רּוּפֶא סמוטנ91סמ (2?. |-) 9. סָאברַאֿפ
 ,יןמוברַאֿפ = !ןטָאברַאֿפ
 ,רּוטָא טעסנג101666, 101210068 06. 2 ןטָאברַאֿפ
 ןעשטומעלַאברַאֿפ = ןעטומַאלַאברַאֿפ

 טס 8מסתס 1106 ות 28021124 0. 6. ןעקַאלַאברַאֿפ
 ,םּומְמִפְּב ןֶמְו הֵּכַכ

 0 ץס:ץוסצ סי ס0ת- . 7 ךוז --|| !םיִרָבְדִּב לָּכְלַּ
 ,לֵּבְלַּנְהַה 56 1
 ,ןטשטומעלַאברַאֿפ = ןעטומעלַאברַא
 ,הָּדְנֲא 9600181108 (ק/. |-) 5 דנַאברַאֿפ
 .ׁשבֶח 90 2826880 ש 6. ןרושוַאדנַאברַאֿפ
 ,הָחֶחֶׁשִנ הֶציֵּב 8עס1166 ס88 (ץ/ |-) 5 קַאברַאֿפ
 ׁשֵיְתִנָׁש 61166 4/ ןקַאברַאֿפ
 66/, || ורָּתְסַה 00 000008 6 6. '| רָאברַאֿפ
 | ,רֶּתְמִנ 60

 ,הָוְלַה 0 106 סט9 ש. 6 ?ןנרָאברַאֿפ

 ,=ל רֹוצֲעַמ םיִׂש טס 8110806 שש. 6. ןרידאקורַאברַאֿפ
 ,ךֹוס

 א

 תֶּסַּכ 90 6006 ןשו6ג 20010188 ש. 6. ןעױברַאֿפ

 ,-לַע הנָב ,םיִנְנְִּ
 .ןונְמ 00101:66 66}. גוברַאֿפ

 ,רַּמַא 90 1019014 ש 6. !ןסיברַא

 ,הָנׁשִמ סמפמ806 660/. ?ןטיברַאֿפ

 60 06 סט 0? 8018 200 רענעמיברַאֿפ ַא ןַײז --

 ,רחא שיאל ךפחה 90 06 ֹות 8'006 ט8081 מטזגסע/

 ,רחא זור בצמב היה

 ,רָרָמ 90 סעמ1000ע ש. 6. ןרעטוברַאֿפ

 ,רָבֹע ססס+ 66/ || ולֶצֵא טָצ/ 889 460 ַײברַאֿפ
 60 06 סת 16 0180 01 06808 ײכרַאֿפ ןַײז --
 } ּהזמ 1080 לײברַאֿפ ןוב ךיא ;ותתימל ךומס היה
 ,יתרבא

 /  .הָיְַּתְׁשִה טסיש (ןז. | -) 8 גײברַאֿפ
 זס סנמופ (/00) והֹפְּכ סס 0000 0. 6. ןגַוברַאֿפ

 ,הָוְהַּמְׁשִה 90 טסש ש. ?= ךיז - || זםֵמְׁשַה

 ,ףלֶה ,רֹבֶע 90 888 . ת. ןווגַײברַאֿפ
 ,אָחְרּוא בַנַא טצ 180 שפָצ 606. גודנעַיוגַײברַאֿפ
 ,ףעֹו 8ט11סת, 8ט1;צ 66}. טזיוברַאֿפ
 ז0 8ט08019006 !ףֶלֲחַה 0 618086 שש. 6. ןטַײברַאֿפ

 ,םֹוקָמ אָּקַמ
 ,רֹכָעְו אֹׂשָנ טס ספעצ} ץ880 0. 6. ןגָארטַײברַאֿפ
 ,רֹבֲעַל ןתָנ 90 160 נ88 ש. 6. ןוָאלַײברַאֿפ
 ,רֹבָעְו ץּור 90 עטת 880 0, ןֿפױלַײברַאֿפ
 80 1840 2 80860/ ּוְּדׂשָנ 90 1116 6. 4 ןסַײברַאֿפ

 לֶכֲאמ 8016 018 8, || ;(היתשה רחאע לה לָכֲאַמ לֹכָא
 ,(היתשה רחאנ ַחּונְק ,לַ
 60 ןפול וד םומ ןסַײברַאֿפ ,גנוצ וד ןסצברַאֿפ 74. --
 ,הפל די םיש ,שרחה ,קהש 1014 0ת8'0 9006

 יחא) ַחּונַק ,לק לֶכֲאֵמ 8םפסע 19 8. סטכעסַײברַאֿפ
 ,(היתשה

 ,רֹבָעְו ַעֹסָנ 0 8נ10ס 89 ש. 4. ןרָאֿפײברַאֿפ
 ,רֹבָעְו ְךֵלֹוה 0 1686 889 6. 4. ןרוֿפַײברַאֿפ

 שי



 גנודנוברַאֿפ

 ,רּובָח ,רָׁשֲה ססמתסס910מ (27 ןע -) . גנודנוברַאֿפ

 ,(א רֶּבֶע סנמ'טניץס

 .רֵּבַה ,רֶׁשֵה 60 2186 ש 6. ןדנוברַאֿפ

 יִלְּב 8 ;םּורֶע סטממֹומפ 00/. ןסוברַאֿפ

 סטמתזמפ 5. שַײק --|| :ףֶרֹע הֵׁשק ףטטממסזימ ;םיִמָחַר

 ,ףָרֹע יִׁשק 8פטס'מסניממס88 ;הָמְרֶע

 .ןעױלברַאֿפ = ןוװָאלברַאֿפ

 ,"לעמ ַחֵפֶה 90 ט}סיט 014 ט. 6. ןוָאלברַאֿפ
 לש רַעַׁש 61916-586 (2/. רעטעלב -) 8. טַאלבןרָאֿפ

 ,(רפס

 90 ססדסע ראנג עמג8, 0 םֹונלְע ש 4. ןגוטָאלברַאֿפ

 ִדַלְבִל ,שָפֶרְב הַּסַּכ
 העָּת 90 םס ם88לע8ש 6. ןעשנודנָאלברַאֿפ

 ןעשזדנָאלברַאֿפ = ןעזנָאלברַאֿפ

 יהֵּמַר 60 6006106 ( 426) ש. 6 ןֿפָאלברַאֿפ

 יםָדְּב לֵאְנ 0 8181 טטנג 1004 ש 0. ןגיטולברַאֿפ

 ,תֶלֵכְּת עַבֶצּב ַעֹבְצ 0 טווגס 0. 6. ןעױלברַאֿפ

 ,תָלֵכְּה ַעּובָצ 6ץס6 טוט 40/ טוװולברַאֿפ

 .רַאָׁשִה 00 עסזמפנת 6 4. ןבַײלברַאֿפ

 .לֹבָנ 60 1486 6 4. ןעילברַאֿפ
 .םיִרונַפְב הֵּכַה טס 68עע16 . 6. ןעשטשילברַאֿפ

 .הֹעָּת סס םס 8868 ש. ז+ ךיז ןעקנָאלברַאֿפ

 90 (700.) ּוםיִרָוְנַפְב הֵּכַה 0 698שע16 0 4 ןדנעלברַאֿפ

 | ,הֵּמַרב 106

 ,אְוֶׁש תֵאְׂשִמ 6606מ910מ, 11/05108 4 שינעדנעלברַאֿפ

 .ןדנעלברַאֿפ = ןזנעלברַאֿפ

 יַעבְצ 60 .60101, 4צס, ץפומפ 2 64 ןברַאֿפ

 ,-לָא אֹרָמ .ןֵמְוַה 00 1םשנ6 2 :ןטעברַאֿפ

 יהָּטְּמַה רַּדַמ 60 תנ886 1מ6 266 +. 6. *ןטעברַאֿפ

 60 !סתמ} םפטס 8 10ת8ום8 2 2 ךיז ןעקנעברַאֿפ

 ,עגענְתַה =
 יםיִעּונֲעַנ 10881מ+ 8 שינעקנעברַאֿפ

 .ןּוּקִת .הֶבָטֲה 1ממעסטסצמסמפ 8. גנורעסעברַאֿפ

 ןֵקּמ יבֵמיֵה 0 1זממעסטס 9. 6. ןרעסעברַאֿפ

 יַעֵבֹוצ 6ץס:+ (2/ ס - ,--) 5 רעברַאֿפ

 ,םיִעְבֹוצ תֶכאָלְמ 6ץסנ'8 11806 8. ײרעברַאֿפ

 יַעָנ סס ?סטסמ ש. 6. ןסָארברַאֿפ

 90 ?סטסמ 40 186 ףט16/ ץרַאה םַײב ןטָארברַאֿפ --

 ,שפנה דע עגנ

 ,לֹמֶּפ טס ע01009 ש. 6. ןריקַארברַאֿפ

 .רֹרָּפ טס סניגנממ16 6. 6  ןקָארברַאֿפ

 לְכֹל 90 8011, 10 6197 2 ןעשזרורברַאֿפ

 .ןעשזדורברַאֿפ = ןעדורברַאֿפ ,ןגידורברַאֿפ

 .ןצונרַאֿפ = ןכױרברַאֿפ
 .םּוח הֹׂשָט 60 10846 טעסששמ 6. 6. ןענױרברַאֿפ

 1816:188910ת, טעס1801ג0064 8. גנורעדירברַאֿפ

 ' .הָוֲהַא ,יוחַא

 ,ןצישֿפיל יב גנוטיידַאב רעד ןיא (א

 ןעניגרַאֿפ -- 888 --

 ,הָחַא 9ס וגמ106 11:6 םעס+?מסעפ (. ןרעדירברַאֿפ

 ,םיִחַאָל הֹׂשֲע

 .הָצְפִה םעניס861מ8 4, גנוטיורברַאֿפ

 יֵזַפָה 00 8ץנס86 0. 6. ןטיורברַאֿפ

 .בֵחְרַה 60 6416064 ש 6 ןרעטיורברַאֿפ

 0 טס1|} :םיִחָתֹורְּב קֹּלִׁש 90 80814 ש. 4 ןעורברַאֿפ

 יב ,לֵׁשַּב ססס

 .עַׁשָּפ סנינזמס (2/. | -) 8 ךערברַאֿפ

 90 טנומא ?דֵמ רֹבָׁש 90 טעס21: 011 . 6. ןכערברַאֿפ

 .(םידיכ) ׂשֹרָּפ

 יֵָׁשוּפ סננומ1ת81 (27 ס = ,-) 9 רעכערברַאֿפ

 .ןעמערבמורַא = ןעמערברַאֿפ

 10 5סת6 הֵלַּב 90 ץ888 (6009) ט. 6. ןעגנערברַאֿפ

 90 םתמט8ס 0008011 ש. ם.|| ;(ףסכ) איִצֹוה (0:07:6:/)

 יֵעָׁשעַּתְׁשִה
 ,"יַנְפִל אֵבָה 90 טנומפ 264016 6. ןעגנערברָאֿפ

 8סת0101119, 80ט8מ- (17. ס - ,--) . רעגנערברַאֿפ

 ,ןָנְבְוַּב 416

 8:0006 60- (/0/) :ףּורָׂש טטצמפ 46/ טנערברַאֿפ

 86- 8. טַײק --|| :(ןויערלג רּוסָמ ,קּודָא ,בָהֶלָנ טס6

 ,תּורְּסַמְתַה ,תּוקיִדָא שס110ת

 .ףרָׂש {ס טטנמ ש 6. ןענערברַאֿפ

 .רֹרּפ 90 סעגצממ1ס ש. 6. ןעלקערברַאֿפ
 .ריִרְּב ּךֵלְכִל 0 טס8}8טס1 = 6. ןרעװַאגרַאֿפ

 .רֵרָמ 90 סח מ199סע ש. 6. ןלַאגרַאֿפ
 .ףרגָנ לֵרְגַה 90 01801:0811 4 6. ןעװעקלַאגרַאֿפ

 וגס ץ889) 5. טַײה --|| :רֵבָעָׁש ט886 66/. ןעגנַאנרַאֿפ

 .רֶבֲע סנ066 ץ6ס

 .םָמֹוּתְׁשִמ 8ת18804 00. טֿפַאנרַאֿפ

 .םָמֹוּתְׁשִח .אֵלַּפְתִה 90 26 2108266 2 7 ךַיז ןֿפַאגרַאֿפ

 ,רֹוָא ,רֹנֶח 0 816 . 6. ןעלטרַאגרַאֿפ
 .הֵּנַע ,םֹנָא 90 101816 ש. 4. ןגודלַאװגרַאֿפ
 00ע002886104  :;לּומְנ עסט246 8. גננוגוטינרַאֿפ

 ,יּוצָּפ

 10 ס0זחװסת8840 !לֹמָנ 60 עסטט8:8 ש. 64 ןגוטינרַאֿפ

 ּהצמ

 ,רֹבָע 60 ופ88 ?;-לַא אֹּב 90 םס9 וםוס ש. 4 ןוגרַאֿפ

 10 ץומס תט8צג !םַלֲעַה 90 6ו82ץץסתע ;ףֹּלֶח

 60 1080 סתס'8 טעס8?מ ש. ?. ךִיז --|| ; תומ .ַעֹוָנ 616

 90 םהצס 811 0? ססטפמ- ;(המישנה רצקט) ףֶּפֲעְתֶה

 90 םהצס 408ות88 1? :;ףֶרָה יִלְּב לַעְּתְׁשִה זת

 ."םָע ןֶּתמּו אָּׂשִמ ׁשיִאְל היִה

 10 200 1םסס 8 ץסע- געװ םעד ןצעמוא ןינגרַאֿפ --

 ,שיא ךרד לע ןמשל בציתה 8סת'8 טטגש

 6 00206170, 40 2600106 ןגָארט ןוא ןונרַאֿפ --

 .רבעתה ץצפמ

 יהֵׂשֲעָה .הֵרְּקַה ס םס סמ ש. 4. ןַײנרָאֿפ

 .בַהְוַה 0 8116 6. ןטליגרַאֿפ
 תסס 40 26- (2. 2. ןענוגרַאֿפ 0. 6. ןענוגרַאֿפ

 אָנַה אֹל םט08} תסל 0 סתצשג 90 טוצג טט611
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 רענוגרַאפ
*2 

 10 81/סש 0008017 ש. 7. ךוו -|| !-ל בֹוט ׁשֹרְּד ,-ָב
 ,ֹומְצֲעְל הָׁשְרַה

 ,בֹומ ׁשֶרֹוד טטס}|-טשופמסע (26 ס-- !=) . רענוגרַא
 ז0 1066 טק :ְךֶֹׁש 90 8211 8800 2 6 ןסיגרַא

 ,(בלחב דלי הִוְרַה (6 6700 ס'מ 2000/0)
 60 8900 טק סע ?1צ ש194 לב טומ ןמוגרַאֿפ --
 ןסוגרַאֿפ ;הֹכּתִמ תרפועב קבדַה וא םהמ 1401960 1684
 60 8600 טק 8 2016 וט10ת ץ190 ךעפ טימ ךָאל ַא
 ,תפוב בקנ םתס

 ,םּוּמִס טס180ת1מ8 5. גנוטֿפיגרַאֿפ
 ,ןטֿפוגרַאֿפ -- ןגיטֿפיגרַאֿפ
 יִדי לַע תַמָה !םָּמַס ,לַעְרַה 60 קס180 ׁש. 6 ןטֿפיגרַאֿפ

 ,לער
 ויָניֵט לֶגְלַנ סס 011 טק (0068 6/69) 0. 0 ןצָאלגרַאֿפ

 ,הָלְשַמְל
 ךיז --|| ;(דופנ חַלַנ :דַקְפַה 90 0231 4. ןבױלגרַאֿפ

 הָלֵג 40 0001146 8 860100 יב ַחֹסְּב 90 עס1} 0 7
 ,דֹוס

 ,הַָּאְתִה 90 809 8 608ע6 0. זי. ךיז ןטסולגרַאֿפ
 ,םִיַנָאָה ׁשֵרֲחַה 10 8לטמ ש 6. ןעשולגרַא
 40 והָׁשַהְתִה 00 800004 0. 04 0 ןרעוװולגרַאֿפ

 ו0 טס םס- :ׁשֹרָק 60 ס01616 :אֹֿפָה 0088681
 | ,(א (םייבא) אֹפָק םוטטס 4

 ,ןבױלגרַאֿפ = ןבוולגרַאֿפ
 8400, 8001, םהסומת 8 814260 06/- שזוולנרַאֿפ

 ,(טבמ) ַעּובָה 1004
 .הָשְקַה 10 8010 ש. 6. ןזנלגרַאֿפ

 ,ויניע עבק 90 םצ 00ס'8 6908 ןגוא וד ןזולגרַאֿפ --
 ?ְךֶרֶע ,ןֹויְמִּד ססנמקּפניופסמ (2/. ן=) 5 ךַײלגרַאֿפ

 ,הָרָׁשִּפ ,הָמָּכְסַה 8000 601מץניס6
 ,הָרָׂשִּפ ססמ עי ס111186 8. גנוכַײלגרַאֿפ
 טז. ךיז -|| !ְךֹרָע הֵּמַּד 00 ס0100826 0. 64 ןבַײלגרַאֿפ
 עס 0016 10 9 88100- ּוהֵוַתְׁשִה 0 6
 ,הָרָשְּפ ֹוא הָמָּכְסַה יִדיָל אֹּב 18606 0/ 00זמץקניסע6

 ,רֶׁשֵפְמ ססעמץצסנמ18סע (10 0 ו=) 5 רעכַײלגרַאֿפ
 ,ךּוַתְמ

 ,טונוּפגרַאֿפ = טסולגרַאֿפ
 .טודולגרַאֿפ = טרעזעלגרַאֿפ
 0 ץ811806 !קַלֲחַה 9ס 8008 2 6- ןטעלגרַאֿפ

 90 ססנגס ש.?- ךיז -|| !(עשפ) תֹוַּּכ ,לקָה יִזֵסַקַה
 ,ֹורֲעְׂש קֹרָׂש סס'8 גע

- 8 

 ֿפ

 וו

 50 8408 גםוס 0 ז. ְךז ןענע - ,ןע;בֵנַגרַאֿפ
 ,-לָא בַָּנְחֶה

 ,הָליִחְמ ,הֶרָּפַּכ 10ע81002088) 28ע000 8 גנובעגרַאֿפ
 ,הָחיִלְס

 ,לֹחָמ ,רֶּפַּכ 80 1סעק}טס} 8004 6 6. ןבעגרַאֿפ
 +0 10184081 ('דכו הדובעג ןֹתָנ 00 8170, 860 !ַחֹלָמ

 שינײטַאל טימ תוכיש ַא רשפא טָאה ןועווילגרַאֿפ (א
 ,ןריײרֿפ ,261ם6

 ןהנאררַאֿפ -- 986 --

 60 800 8 0180 םעפע טומ ןצעמוא ןבענרַאֿפ --
 ;שיאל הדובע ןתנ 8 1884, 90 ץט9 2 00680002
 ,הלאש לאש
 +0 80880 0 1870 8 םטכעקעג ַא ןבענרַאֿפ --
 ,קרמ לבַּת 80סט2

 8601401004 !לּולֵֶא 4011108010 8. ננורעטעגרַאֿפ
 ,הֶצָרֲעַה

 ט. 6. ןרעטעגרַאֿפ

 .ץֶרֵעַה

 ,בֹחְצִל .ךֵפְהנֶׁש טטנ:466  ץ61100 660. טלעגרַאֿפ
 ,הָעיִסְנ מד 186 8. טלעג-רָאֿפ
 זיסוט8ע6 .  גנוטלעגרַאֿפ
 ץסוט818 6. ןטלעגרַאֿפ

 ,רָכָׂש םֵּלַׁש
 ,בֹהָצ ְךֹפֶה 60 108160 ע011090 0. 6. ןלעגרַאֿפ
 גָנִע ץןספ8טע0, 000809 (2/ ס-) 4 ןגננעגרַאֿפ

 ,םיִעּוׁשֲעַׁש ת10ט08610689 זםֹור תַחַנ .גּונֲעַּת
 {0 9זמט86 0 סתםלסע?81ג ש. 7. ךי ןענעגינעגראֿפ

 .ַטָׁשֲעַּתְׁשִה ס21
 4. סינ-ךומ-סעגרַאֿפ

 ,(חרפ ןימנ יִנֲחָּכְׁשִּת

 ,הֹׁשָנ .ַחֹכָׁש 60 109806 0. 6 ןסעגרַאֿפ
 פוס 2366 (/00) ורֹבָה 90 סטצ} 0. 6 ןבָארגרַאפ

 ,רָּתַּתְסִה 90 8106 04 7 ךִיז -|| :רָּתַסַה
 ,רֹדָנ 90 6001080} 10006 0. 6. ןעזיָארגרַאֿפ
 ,חּנִע ,וָנָרַה 90 טס 90עטטע6 ש. 6. ןעזורגרַאֿפ
 ;שֶּבְׁשִמ 1011 04 סעעסעפ, ?8|ט} 060/. טוַײרגרַאֿפ

 ו0ס 840ע6 ולָלַא סס 461צ

 ,רֶכָׂש ,לּומְג ע000ז0/ס2856)

 ,לֹמָּג 10 16001106286;

 לַא  ,יִניִרְבִו - 90ע801-עמס-96

 ,הָעְמּומ סעומ
 ,לֵסֶלֵס 90 סטע1 0. 6. ןעלזַײרגרַאֿפ
  ,לקלֵמ 80 ססנעטק0 (6 10000) 6. 6 ןזַורגרַאֿפ

 ש . || !תֹואיָנְׁשִּב בֹתְּכ 90 ע0188761 ;(הלמ) ׁשֵּכַׁש
 ,הֹעִּת ,אֹמָח 90 םנמ) 614

 ,ןיִבָה 90 ץעסץעפעס} קעס9146 2 6 ןטורגרַאֿפ
 ?0 סןוסטס} ולֵקָה 90 180111806 ש. 6. ןרעגנורגרַאֿפ

 ,ְךֵּכַר ,לֵקָה 8116
 עמסוג16+4 זקרָיְל ךֵּפְהִנְׁש טטנ66 8660 06 טנַירנרַאֿפ

 ,הָדּולֲח הֶלֲעַהְׁש םגט8פצ
 {0 :קֹרָיְל ְדֵפֶהֶה 00 ?טעת םעססת 0. 0 ןענַורגרַאֿפ

 .הָרּולֲח הָלֲעַה טסססמס ?ט89צ
 ,רַעַּב ,םַּג 46, 200118מ, 1801809 66) טבערגרַאֿפ
 .םַגְל הֹׂשָע 90 148166 1006 0. 6 ןבערגרַאֿפ
 זח8:0:4119129- (2/. רעזעלג -) זָאלגװרעסערגרַאֿפ
 ,תֶלָּדְגַמ תיִמּוכְו 8

 40 :בַחְרַה .לֵדְנַה 00 6018280 0 6 ןרעסערגרַאֿפ
 ,םוג 0 ס888001846 !לֵדְנַה תמתפתוזצ

 ,הָנָאְּד אֵלֶמ טססע1100, 08עס-וטסזימ 60)}. טהנאַדרַאֿפ
 0 ש. ז. ךל--| וגאָּד 00 טשסעעק 0 4 ןהנאַדרַאֿפ

 ,דֹחָּפ 084



 טכַאדרַאֿפ

 ,דֵׁשָח טט8ק1010 8. טכַאדרַאֿפ
 ;הֶּדַנ 90 (2זמת שש. 6  ןעמַאררַאֿפ

 ,טֹפָׁש ,ןּוּד 90 600זמ :םֵׁשֲאַה ,ַעֵׁשְרַה
 ,-לַע הָרֹוּת בּיַח יָה 60 סיטס ש. 6. ןעקנַאדרַאֿפ

 1 סטטס 1018 40 ןעקנַאדרַאֿפ וצ ךַײא סָאד בָאה ךוא --

 ,תאז יל ךדימ ,תאז לע הרות ביח ינא ךל ץסש

 :לקָלַק 60 8קסנ} (ע. . ןברָאדרַאֿפ) ש. 6. ןברַאדרַאֿפ

 .תָחָׁשַה ט0 6סניטמ+

 טַײק -- || :תֶהֶׁשֶמ ססני:טץ+} 6ץ8066 00. ןברָאדרַאֿפ

 ,תֹוּדִּמַה תַתָהֶׁשַה ססצץטץ?1סמ, 46ץע8ט197 4.
 ,הָתָחְׁשַה ססנשטקפ1סמ .. שינעברַאדרַאֿפ

 .ׁשֵבָי סד 06)}, טרַאדרַאֿפ
 .ןרַאדרַאֿפ = ןרעוו טרַאדרַאֿפ

 ,לֹבָנ ,ׁשֵּבַיְתַה 0 69 טק, טג?מסע 0 . ןרַאדרַאֿפ
 8080ע066 גת ךץוסטפ 10ט80/8 46/. טעקָבְדרַאֿפ

 ,תיִתָּד תּוקָבְדִּב ַעּוקְׁש

 60 06 80809000 ֹומ ץוסט8 = ז- ךיז ןעקַבְדרַאֿפ

 ,תיִתָּד תּוקָבְדִּב ַעּוקְׁש היה 9סט8

 90 םֹסטמ/ 00ת1086 רט1פג 0186 8 4 ןלודרַאֿפ

 ,םֹמָה ,לֵהְבַה
 .!ןפמודרַאֿפ = טפמודרַאֿפ
 ,עֶלְבִמ 411, 81מס0מ0166 (00406 60} !ןפמודרַאֿפ

 .ׁשֶפֲעמ עמוג9ֹ8ש ;(לוקנ ׁשֶלֶה
 ;סוק ׁשֵלֲחַה .ַעּלְּב 9ס םנמספמסע יא 64 : ןפמוררַאֿפ

 יֵעֵלְּבִה 80 םצסיא 4ט01!} 26 8100686966 ; |

 ,ׁשֵּפַעְתַה 90 םצסיש זמט8ֹוש ?(לוק ׁשֶלֶהַה

 לֵּבְלַּב סס 0001086 יטזומ 0816006 0. 6. ןערודרַאֿפ

 ,הָחיִׂש יֵדָי לַע
 60 8זמס?מסז ֹוקָּנַה ,קֹנָה 0 811:16 יש. 6. ןעשודרַאֿפ

 - ,הָּבַּב
 ,לּוּכִע 618080100 . גנואַײדרַאֿפ
 ,-לַע גָנעֶתַה 60 סת}סצ !לָּכַע 90 618089 ש. 6. ןעַײדרַאֿפ

 ז 8מסט16 16118מ, 1 8מסג16 םיענַײדרַאֿפ טלָאװ ךוא --

 2 .רהש 2 -7)/ "לע יתגנעתה סתןסצ

 ךיז -| רֵכְשַה 5 1609, 160 סט9 שש. 6. ןענניררַאֿפ

 .רֵבָּׂשִה 60 ניס 02686011 2 1

 ס819- !הַוָר םפנת, תעס09 (2/ |-) 5. טסנַידרַאֿפ
 ,תּוכְז ,הָקָדְצ ,בֹוט לַעֹּפ 1611 :רָכָׂש תומספ

 ירַּבַּתְׂשִה .ַחֵוְרַה 00 םפות) ס2זת ש. 6  ןענודרַאֿפ
 ,הכָו ,-ָל יּואָר היָה 60 6686נ00, מס

 046 יאס ספנינג8 תנטסמ (ע/ פ-- !--) 5 רענודרַאֿפ

 ,הֵּבְרַה רֵּכַּתְׂשִמ תגסמסץ

 עס 1086 ש.ז- ךיז --|| :ןעשודרַאֿפ = ש 6. ןעׂשִידרַאֿפ
 טס 6201:6, 06 8040- :תֹודָבְכִּב םֹׂשָנ סמס'8 168

 .הָמיִׁשְּנַה רֶצֹּקִמ ףֵלַעְתִה 64
 ןעַײדרַאֿפ = ןעהעדרַאֿפ
 ,דּוׁשָה טטפע1ס1סט8 60. גיטכעדרַאֿפ

 ,ָּב דׂשָח 90 8080609 . 6 ןגוטכעדרַאֿפ
 רַסֲח פטפעוסגסט8, 618?ט8111 46/. ךולטכעדרַאֿפ

 ,גומ כעדרַאֿפ == ;ןּומא

 00 608466זמ

4. 

 ןדנַאהרַאֿפ --- 884 --

 90 8וסמ טק 206ע2061108117 שש. 6. ןעװעטכעדרַאֿפ

 ,בֵמיֵה םֹתָמ
 .ןֵכ יִנְפִל 0900 600. םעדרַאֿפ

 ,בֹוח ףֵכָל ןּוד 60 ט18נמס ש. 6. ןעקנעדרַאֿפ
 הָסְכִֵמ 4604 :הָסְכִמ ססטסע (ן/. |-} 5. קעדרַאֿפ

 ,הָּיִנֲאָה
 הֵּמַּכ סס ססצס/ ט 6. ןקעדרַאֿפ
 .ןעקַארדרַאֿפ = ןעװעטַארדרַאֿפ
 קּדַה עס 60?188 וסנפת שנע6 ש. 6 ןעװעטָארדרַאֿפ

 ,לֶוְרַב יִמּוחְּב
 .ַחּור תַרֹימ ,זָנֹר ,רַעַצ ,םַעַּכ טס:810ת 9. סָארדרַאֿפ
 ויָנְרַמ ,רעֶצְמ ,םיִעְבַמ שסנ:81108 00. גוסָארדרַאֿפ

 ּךֵלְכַל 60 נס, 8011 ש. 6. ןעקַארדרַאֿפ

 40 !לֵקַע .ףֵלפ 90 6186019, 16186 ש. 6. ןעַיורדרַאֿפ
 10 טס ס8ץעוס- 0. ח.ן||!ְךֹפֶה טס ?טנת :ְּךַּבַמ 6

 ,ןֹועָגִׁשְּב גַהַנְתִה 108

 680810} ססזמק1- (4/. ךעל -) 5. על || עַיײרדרַאֿפ

 .ְךֹוּבִס 621102

 482816, ס01גק1108?ו08 (2/. | -) 8. שינעַיורדרַאֿפ

 .ְךּוּבִמ

 ;לֵּקַעְמ .ףֶלַפְמ 61890נסע (עז ס - ,--) 5 רעַײרדרַאֿפ

 ,תֹונֹועְנִׁש לַעַּב ס8עע101008 םסנ80ת

 .רַעְצ ,וָנְרַה ,םָעְכַה 60 טסצ, 891006 שש 4. ןסירדרַאֿפ

 .רעטצמ יננה 1 2תג 8116000 ךיומ טסורדרַאֿפ םע --
 עס 00618881ס, םס8ק809ס ישווג 2. 6. ןעפַירדרַאֿפ

 .ׁשָּפָרּב ּךֵלְכַל מט
 .ץֹחָל 0 ץנס88 ט. 6. ןקירדרַאֿפ

 ָּבְרַה דּורְמ ,דֹאְמ קּוטָע טסעצ טטפ} 06 /טעװאהרַֿפ

 ,תֹובָׁשֲחַמְב ַעּוקָׁש 808070664 זת ?םסטפג8

 .-ל רָכָׂש הֹׂשָע ס 621מ ֹומ . 6 ןעטַאהרַאֿפ

 .ףָׁשַּכ 0 םסט190ג ש. 6. ןעציָאהרַאֿפ
 60 890 .רֹצֶע בֵּכַע 90 40/8ֹוג שש 4. ןטלַאהרַאֿפ

 ,גַהֵנְתַה 90 ט68ש06 6. זי. ְךִיֹז --|| ;םֹתָמ

 40 2580012816 רש198 ןצעמוא טימ ךיז ןטלַאהרַאֿפ --

 .עעורתה
 .ַהֵכֹוה 60 עסץצסטס ש. 6 ןטלַאהרָאֿפ

 ,רֹצֲע 90 סמססע) 8116 (:026609) ש. 6. ןעװעמלַאהרַאֿפ
 ,(םינמוא) בָּכַע

 :(םר תצורמו בֵּכִע ,םֹהָמ 00 8009 ש. 4 ןעװעמַאהרַאֿפ

 | .ןעוועמלַאהרַאֿפ == ןםֵקְׁשַה 0 681זג

 10 6 8 טטנ98 08118 ש. 6. ןרעמַאהרַאֿפ

 ,תֹורְמְסַמְּב בָטיֵה רֹנָס

 ןענַארַאֿפ ןןַארַאֿפ = ןענַאהרַאֿפ ,ןַא הרַאֿפ

 יךְסִנ סטע981ת (27. ןע --) 5 גנַאהרָאֿפ
 .ןֶּתַמּו אָּׂשַמ םספ:סל18010ת (2/. ןע -) 5. גנולדנַאהרַאֿפ

 י"םִע ןתֶנְו אֹׂשְנ 60 4080101806 ש. 4 ןעלדנַאהרַאֿפ

 10 800 100 שש. ?. ךוז -||:רֹכְמ 90 8611 ש. 6.

 .רָחְסֶמְב הָכּובְמִב אֹּב טט81מ088 ?עסוג 6

 ,אָצְמִנ סצ189188 66/, ןדנַאהרַאֿפ
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 ןַײז ןדנַאהרַאֿפ

 היה 60 04180/ 26 1006 שש. 4 ןַײז ןדנַאהרַאֿפ
 ,אֵצָּמִה ,תּואיִצְמִב

 די 1686 (66 0009) (2} סנעה -) 8. טנַאה || ראֿפ

 ,(םיפלקכ) הָנֹוׁשאָר
 0ס 2876 3186 1680, 00 26 986 טנַאהרָאֿפ ןַײז --
 ,ןושארה קחַשמה היה 11180 1801

 ,אּונֵׂש 8000 640/. טסַאהרַאֿפ

 ,ןֿפָאה = ןֿפָאהרַאֿפ
 ;ץצקָּל לֵהְתַה 60 טסאומ 90 םסשש ש. 6 ןקַאהרַאֿפ
 רֹגָמ עס 8םט9 :קיִרָח הֹׂשֲע ,קֹרָה 900 0166

 ש. ז" ךיז --|| :לָּבְלַּב ,םֹמָה 00 פסטמ, 60מ1086 ?(תלד)
 00 92?8:מזמס1, 8006964 :;רֶנָּפִה 90 26 ם8םטפ

 00 0000146 00- !ֵּדַּבַּתְמִה 0 06 42מ8166 :םָנְמַנ

 ,ֹוּפְרֶע הָׁשְקַה ,ׁשֵּקַעְתִה 6

 00 6021386, 40 60210086 םָאק םעד ןקַאהרַאֿפ --

 ,(םירבד ידי לע) לבלב ,םמה = |
 ,יוׁשה 18/60ת/מ8 8. גנוטרַאהרַאֿפ
 .הָׁשֶקְמ 28/66066 40/} טעװעטרַאהרַאֿפ
 .הֵׁשְקַה 90 88/060 . 6. ןעיעטרַאהרַאֿפ
 אָצְמִנ 68ע066 סצ 2866 טטסזװ 40)} טעװערָאהרַאֿפ

 ,הָדֹובֲע בֹרֵמ ַעְגְי וטססנצ יט198 ?ס1} :םִַּפַּכ עיִגיִּב

 אֹצְמ 90 ס26ג טצ םפ/0 יש012/ 2 6. ןעװערָאהרַאֿפ

 .ןיִּפַּכ ַעיִגיִּב

 .רֹוּרְזרַּפ יט6861016 4. זױהרָאֿפ
 ט001101060 ס} םהלֹותש 066ת 00/} טכױהרַאֿפ

 ,הָמיִׁשְנ יִדְי לַע םּומָע טע6860466 טץסמ
 90 0661ת טצ} 216200148 טמסמ ש. (. ןכױהרַאֿפ

 ,-לַע הֶָמיִׁשְנ יִדָי לַע םֹמָע
 ,?ןליוהרַאֿפ = ןלױהרַאֿפ
 ,הָרָוַע ,יוִצְה 106-ססגע, ססטניפ ( קז. { -) 5. ףױהרָאֿפ
 .ןעציָאהרַאֿפ = ןעצױהרַאֿפ
 ,(ףוגה תאנ ףֹפִּכ 00 0606 (176200:)) ט. 6. ןרעקױהרַאֿפ
 ס 8008260/ ֹות 06- 0 6. ןעװעַײטלוהרַאֿפ

 ,תּולָלֹוהְּב וָּבְוַּב טפגסג6י

 ְַַֹּּב 60 8008066/ ֹות 1088028 ש. 6. ןעילוהרַאֿפ

 ,הָחְמִׂשְו הָּתְׁשִמְּב
 ,בֲעְרַמ עֹוּנ 181018מ66 00/. טרעגנוהרַאֿפ
 ,בָעְרִמ ַעֹוָו 90 8181ט6 שש . ןרעגנוהרַאֿפ
 טס ם2שס 8 119 01 003001ת8 שם ?. ךוו ןטסוהרַאֿפ

 .ףָרה יִלְּב לֵעָּתְׁשִה
 .ךנז ןטסוהרַאֿפ = ךִיז ןסוהרַאֿפ
 ,ןֵגָה ,רֹמָׁש 90 ץעס8סעטס} ץעסטסת6 ש. 6. ןסיהרַאֿפ

 .-רֲעְּב ַעֹנְמ

 רמש 90 ץנס866ט6 1עסזמ 6611 ווב ןוֿפ ןטוהרַאֿפ --

 ,הערמ

 ענמ 90 ץעסטסת9 2 0186286 קנערק ַא ןטוהרַאֿפ --

 ,הלחמ דעב

 0 9464 טק, ?טעמ !םָרָה 60 12186 ש. 6. ןבײהרַאֿפ

 .(דנב ףנכ) הָּלֲעַמְל לָּפִה גמ

 .זיוהרָאֿפ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לזַײהרָאֿפ

 גנוטלַאװרַאֿפ -- 988 --

 .ׁשָּדְקַה 00 60018/6 םסוצ 0. 64 ןגולי;הרַאֿפ
 40 0081 א ז-. ךיז --||:אָּפַר 90 1681 ש. 4. 'ןלַײהרַאֿפ

 ,אַּפַרְתִה טמ
 40 002068)} (ע.  ן?ױהרַאֿפ) 2. 8. ?ןלײהרַאֿפ

 ,הֵּסַּכ ,םָלֵעַה ססיטסע
 60 ?םזזִצ, 8ֹל8/ 100 1028 .?  ךיז ןעַײהרַאֿפ

 ַהֵמְהַמְתִה
 {דֲה עַמְׁשַה 00 ע2080346, 90 6080 וע. 4 ןכליהרַאֿפ

 .ׁשֶרֲחַה סס 46816ס04 ש. 6.|

 ,ףֹמֲע ,הֹטֶע 90 ט611 2 4. ןלוהרַאֿפ
 ,ןכלוהרַאֿפ = ןכעליוהרַאֿפ
 50 םטס0016 יטס068צ שש. ע. ןרעו טרעצלוהרַאפ

 ,הָׁשקְתַה 00 םצסיש 86111 !ץֵעָּכ הָּׁשִקְתִה

 ַתַמְהַמְתִה 60 ?םעעיש / 8פיז 900 1080 6. ןעינוהרַאֿפ
 ,ךיז ןעקוארַאֿפ = ךיז ןעקיהרַאֿפ
 ץעס- :םָהַי 10180108 (2? | =) 5. שינעטלעהרַאֿפ

 .ְּךֶרֶע סס1010ת
 ,עקשיונַאמ = לדמעהרָאֿפ

 ׂשרְּפ 60 ססטס1 ס10מ 2 סט1121מ . 6  ןעננעהרַאֿפ

 : ,=לַע ְךֶסֶמ
 ךיז -||:הָניִרְּט יֵדְי לע ןקּת 90 684 , 6. ןסֿפעהרַאֿפ

 .בֵטיֵה רֶּזַאְתִה 90 1806 0008611/ 1124 6. 14

 ,םֹכָר 90 םססצ 806 סעס ש 4. ןעלקעהרַאֿפ
 ,םיִדָחֲאַל רֹכֶמ 0 11 םטש 6080 6 ןרעקעהרַאֿפ

 ,הָריֵחֲח ,הָׁשיִרְּד :ןֶחֶבִמ סצ2גומפלסמ 5. רעהרַאֿפ
 ;(םידומלגנ ןֹהָּב הֵּמַנ 60 סא81מותס 6. {רעהרַאֿפ

 ;(שיא ירבד) בַטיֵה ַעֹמְׁש אל 90 1018068/ :רֹקִח ,ׁשֹרָּד

 00 3716 נו ס80מ 0001, 90 . 266. ךִיז -|
 ,ֹוהֲעַר םֶע ׁשיִא הֵרָחְתִה 11ט1

 ,הָריִקֲח ,הָׁשיֵרְּד : הָניִחְּב ס:810108410מ . שינערעהרַאֿפ
 ןֵחֹוּב ,הָּטֵנְמ סאפנמ1מסע (20 9 - ,=) 5. רערעהרַאֿפ

 | ,(םידומלב)
 ןיִאָׁש ,דֵדֹונ רט8מ0סז18, 11סנמס1088 66}. טלנָאװרַאֿפ

 ,לֶלְמֶא 1מ1861:8016 ;הָסְחַמּו תִיַּב ֹול
 10 1686 8111 0? 2 רטממ- ע. . ןרעו טלגָאװרַאֿפ

 היָח 00 1086 2 10186/8016 1116 ;דֵדֹונ הֹיָה 4061

 .בָרָחַה ,םֹמָׁש סס 06060106 108816 :;רַעַצ ייֵה

 ,דֹדָנ 10 יט806ס/ םק0ט? -?  ְךִיז ןעלנָאװרַאֿפ
 ,הָעיִצְּפ 1םוטעש 8. גנודנואוורַאֿפ
 יַעֹצִּפ 0 טססטת0, 1תוטס 0. 6. ןדנואוורַאֿפ

 דטסמ061, 8טזימע180} 8890ת180- 5, גנורעדנואוורַאֿפ

 ,תּומְמֹוּתְׁשִה ,הָאיִלְּפ ,הֵּיְמִּת זמסנגס

 טס יטס806/) 06 8טעק11866, ש. = ךוז ןרעדנואורַאֿפ
 .םַמֹוּתְׁשִה ,אָּלַּפְתִה ,ַּהֹמָּת 06 5006

 אָּלִמ 90 111 טֶע} 60שסע טק ש 6. ןרעגלַאװרַאֿפ
 90 ס6 ןֶצֹומֲּפ 1מ 8 ץ1206 שש. ? ךיז -||?(אַּסַּכ
 ,דֹבֶא 80 06 1089 :םֹוקְמִּב ַחּונ

 .הָגָהְנַה זמ22061062 8. גנוטלַאװרַאֿפ

 .ןצישֿמיל ייב גנוטײדַאב רעד ןיא (א



 ןטלַאװרַאֿפ

 ,לָהַג ,גָהֵנ 0 1080886 0 6. ןטלַאװרַאֿפ
 .לֵהַנְמ נםפמפסע (ץז. ס - ,--) 5. רעטלַאװרַאֿפ
 רֵחֹוי םֹמָש סט611086, 40 101 טק ש. 6. ןעילַאװרַאֿפ

 ,םֹתָס ,אֵּלַמ ,יַּדִמ
 .ןרעגלַאװרַאֿפ = ןעלַאװרַאֿפ
 ֶנֶעֶמ סןסט0צ / סטס10889 04)). טנקלָאװרַאֿפ
 ,ייֵנְפ הֵּנַש 90 8810, 08280 ש. 6. ןעלדנַאװרַאֿפ
 .םַעַמ ?ס980ת =. || :ַעֹוּדַמ ,הֶּמָל טסגצ 006. סָאװרַאֿפ

 ילב וט10ם0ט9 םמצ 16880מ סָאװרַאֿפ ַא ןָא רָאג --
 ,םעמ םוש

 ;םִיַמְּב ְףֹכֶמ 90 וט8907, 411006 ש. 6. ןרעסַאװרַאֿפ
 ,(יתורפס ןינעג ׁשֵלֲחַה 60 וטס8160 (/04)

 90 טס םעסיטת סטסע (100:2 וי048) 0. 4. ןסקַאװרַאֿפ

 ,(הכמ) רֹנָמ 90 61086 (0/ 6 1000000 :(בשעבנ הֹּסִּב

 .ןסקַאװרַאֿפ = ןרעוו ןסקַאװרַאֿפ
 ,תָמָאָּב טשט}ץ / 110666 060. רָאװרַאֿפ
 ;הָמְּדְקַה עע01206 (ץז. .רעטרעוו -) 9. טרָאװװרָאֿפ

 ,םֵחָּיַה תַּלִמ ט:סמס81010ת (0ז'.)
 8080 , :בּווָע ,ׁשּוטְנ ם08160060 06 טזָאלרָאװרַאֿפ

 ,תַעַרְצ הֵּכְמ זנּפמםיץ
 .בֹוָע ,ׁשֹסָנ סס 2681600 0. 6. ןזָאלרָאװרַאֿפ

 ,םוָאלרָאוורַאֿפ = טסעלרָאװרַאֿפ ,שזיָ;לרָאװרַאֿפ
 ,שונערָאווַאֿפ = שִינערָאװרַאֿפ

 .ןענערָאװַאב = ןענערָאװרַאֿפ
 ,תַחַכֹוּת עסקעס0+ (21 |--) 5. ףרָאװרָאֿפ
 00 טמעסיש 1םזס !ָּךֶלֶׁשַה סס ?משסיש ש. 2 ןֿפרַאװרַאֿפ

 10 ?טע ;ןֹובָנ יִּתְלִּב םֹוקָמִּב ַחֵנָה 0 תגופ!םצ :דָל ְךֵלְׁשַה
 ,לוחגנ אָּפַמ יהֵּסַּכ 9ס ססטסע} 1111 טק ;יל ְךָֹה 0
 טס 06 וְּךֵפְהַה טס טטעמ ש. 2. יז -||:(גלשב ורפעב
 - ,"ִל ְּךֵמָהַה פטנימס60 0

 90 ?טמ 10 2 1081:6 עשטַאילק ַא ןוא ןֿפרַאװרַאֿפ --
 ,הטומל ךֿפה

 10 ?טזצמ טיש 8'06 86861 ּפָאק ןטומ ןֿפרַאװרַאֿפ --

 ןאָמ 90 06 טתלטנ11מפ: (/7/.) :ושאר תא בסה
 ,הצר אל
 {ס םט+ 1מ 2 יטס4'1 ןצעמיא רַאֿפ טרָאװ ַא ןֿפרַאװרַאֿפ --

 | ,שיא לע תובוט רֹבַד 901 8 ןץס8סמ
 םּומֲע סטסע1800ת,} 00611084006 00. ןֿפרָאװרַאפ

 ,(םוקמ) דֵדֹוּב ,בּוזָע 1601:66 ;דֹאְמ

 0ט611806ת ׁשֵנֹלג וטס16 םמעברַא טומ ןֿפרָאװרַאֿפ --
 ,הרובעב דאמ םומע
 תיז 8 1001:66 11008 לקנוװ רענעֿפרָאװרַאֿפ ַא --
 ,דדוב םוקמ ,הבוזע

 90 20 ?תעסטסמ םסץצסתם6 ש. 2. ןרעו ןֿפרָאװרַאֿפ
 00 06 !יָל ְךֵפָהֲה 900 26 ?ט:466 1860 :ְדֵלְׁשֶה

 .לֹכָׁש ןטסעס866 (ס} )67/0006 
 00 06 ?טנ'מ66 1000 היח ַא רַאֿפ ןרעוו ןֿפרָאװרַאֿפ --

 ,תיחל ךפהה 8 2011381

 ,םֵּבַּכ 00 טט8פ58 011 ש 6. !ןׂשַאװרַאֿפ
 .םָּבְכִמ טט88166 66/, ? ןשַאװרַאֿפ

 ןעזטױרָאֿפ -- 889 -=

 שיא 8881061688 ץמס180מ םינמ ןשַאװרַאֿפ ַא (40.) --
 ,ףוצח ,תשב עדי אֹל

 .לֵבָנ 98606, יט190166 46/. סעלאיװרַאֿפ
 ,לבָנ 90 4840, שנפמס 2 ת. ןעלַאיװרַאֿפ
 ,ןעלַאיװרַאֿפ == ןעינַאיװרַאֿפ
 60 עסס{ עס 816סץ, 1011 90 81660 שש 6 ןניװרַאֿפ

 .םָמְרַּפ 60 טצ1ת9 1100 16מ68010מ ( /70.) :(דליפ ןֶׁשֵי
 ,ביִאְכַמ ץפגמ?ט} 66/. טניטַײװרַאֿפ
 ןע881וז00, םזמט801מ626, 02101981ת- 8. גנולַײװרַאֿפ

 ,םיִעּוׁשעֶׁש ,ןֶמְו יּולְּב זמסמפ

 00 888 !ַּהַמְהַמְתִה 00 םֹפהשי ?םעעש ט. 4 ןלַײװראֿפ

 .עָׁשֲעַּמְׁשִה 90 פזמט86 068611 ;ןֶמְז הֶּלַּב 916
 .יִכָּבִמ םֹדָא 160 שנפמ ישססץנתפ 00/ טנַײװרַאֿפ
 ,-ל הֹבָּב 90 יטסס} סטסע ש. 6. ןענִיַװרַאֿפ
 60 118ש01 רשגצמ :ןֵּבָלַה 0 טמנזסמ ש. 4. ןפַײװרַאֿפ

 .(דיזנב) הָּדְבִו ֹוא בֶלֶח תַּת מננ|6 סע; 6/ס8זמ
 00 ט1סש טק,ס0טסע טק (00002 80060) ש 4. ןעַיוװרַאֿפ

 .(לוח יגלש -ָב הָּמַּב ו-לַע הֹרָז

 הָרְׁשַה 60 עט ומ ?0ע 8086ת8 6. ןקִיוװרַאֿפ
 .עּורְּפ ,אָרָּפ טח116, טמעטוצ 46/ טעװעדלַיװרַאֿפ
 ,אָרָפִל הֹשָע 90 1081:6 ױטנ14 ש. 6. ןעװעדלוװרַאֿפ
 ,הָּמַׁשְמ .ןֶּבְרֶח 0688184100 ;. ננוטסיװרַאֿפ
 ובֵרֲחַה 00 }הָצ 108806, 407881806 0 4. ןטסוװרַאֿפ

 ,םָׁשֶה
 400ט8808901, 4680ע0ץסע (40. --) 5. רעטסִוװרַאֿפ

 ,ביִרֲחַמ
 ?ְךֹרָּכ ,ללָג ס עס|} 0 טנהק טע ש. 6 ןעלקִיװרַאֿפ

 .9ס 6ם- ש.7. ך -- ||;ְךֹבֶמ 00 62928816 (2/70)
 .ְךֵּבַּתְסִה 981016 3

 .םַיק ,לַעֹּפַל אָצֹוה 90 1:681186 6 6. ןכַילקרִוװרַאֿפ

 ,הֹהָמ 90 ישנפס 01/ 2. 4. ןשֵיוורַאֿפ
 .ךוז ןטעוו = ךִיז ןטעװרַאֿפ
 ,קֵקֹּתְׁשֶה ,קׂשָח טס מפטס 8 6816 ס. ? ךיז ןלעװרַאֿפ

 מס 1180 8 4686 ןלופש טלָאװרַאֿפ ךוז טָאה םוא --

 .קוחשב ושפנ הקשח 0 189

 ,ןעלַאיװרַאֿפ = ןקלעװרַאֿפ
 .(רפס ילעג ְךּופָה רֶדֵמְּב ס80800866 06/. ט(דננעװרַאֿפ

 90 !יִּב ׁשֵּמַתְׁשִה סס ט80, סזמץ!סצ שי 4 ןדנעװרַאֿפ

 ,(רפס ילעבנ רָדּפַה ְּךֹפָה 9886

 ןעוועברעוו = ןעװעברעװרַאֿפ
 ,הָמיִדְו ,םיִנָפְל 10108ע6 666. םטרעוװרָאֿפ
 הּוַצ ,-לע רֹפָא 60 ץצסמנ019/ 101016 6. ןרעװרַאֿפ

 ,ייִּתָלִבְל
 ,(ומצעלכ ַחֹקָל טס 8ץץניסענ1816 ש 6. ןעװעשרעװרַאֿפ

 0 8טץצסץע12896 40 םֹרֶא ןַא ְךיז ןעװעשרעװרַאֿפ --

 ,ומצעל םוקמ חקל 026861 4 6
 ןת 8098006 !הָמיִדָק ,םיִנָּפְל 26106 0600 סױרָאֿפ

 | .ׁשאֹרֵמ

 .שאֹרְמ דַּנַה 90 10:60611, ןע1:60104 . 6. ןגָאוסױרָאֿפ
 ,שארַמ חֹאָר 90 101:6806 ש. 6. ןעזמױרָאֿפ



 ןגָאזרַאֿפ

 ;הָרְתַה ,רֵהְוַה 60 טפג !הֶּוַצ טס 0146 ש. 6. ןגָאזרַאֿפ
 ,ייִּתְלִבְל הֵּוַצ 90 ןעעסמ6

 00 06 08161ט} ןמ 1446 ןטנעצ ַא ןגָאורַאֿפ (46,) --

 ,דיתעל רהזנ היה 16
 ,ייֵנְפִּל ארָק 90 1686 610ע0 ש. 6. ןגָאזרָאֿפ
 ,ַחֵלמ 90 8819 2. 6. ןצלַאזרַאֿפ
 ,רּוחָא 1:6081640ו0, 4618 . גנומַאזרַאֿפ

 ,הָפָסֲא 1661124 (1. ןע -) . גנולמַאזרַאֿפ
 ךיז = || ;לֵהְקַה ,ףסָא 90 98801216 ש. 4. ןעלמַאזרַאֿפ

 ,ףֵמַאְתִה 60 8886נ010} 2069 6. 7

 00 0 ז. ךז - ||;רַחַא סס 1018160 ש. 6. ןעמַאזרַאֿפ
 ,הֹהָׁש .ַּהַמְהַמְתִה 8987 900 1024

 .ןעמַאורַאֿפ == ןעמָאזרַאֿפ
 .יִב ֹותָּלֲהַמ קָּבְדַה ,חַלֵא 90 109009 ש. 6. ןעוַארַאזרַאֿפ
 קע0+1466 !הָנָאְר אָלָמ וטסעעו00 00/. טגרָאזרַאֿפ

 ,ּכרֶצ יִּד ןֶּמְוִמ ,חָמֶבֶמ
 וס 6ו8ץ8לסמ :!קֵּפְסַה 900 ץע00146 0 6. ןגרָאזרַאֿפ

 קֵּפְסַה 00 ץ107146 000861/ 0 ז. ךיז --||זַחְלָׁש
 ,רַעָטְצִה 90 םע1סטס :!וויָבְרֶצ ֹול ןֵבָה ,ֹומְצִעְל

 קיִּפְסַמ ץעסט140ע (ק/ ס- !=) 8. רעגרָאזרַאֿפ
 ,םַנְרַפְמ

 {ס 8090 8 ץס;80ֿג 1200 8 (//) ש. 64 ןעלּבורַאֿפ
 ,הָרֶצ יִדָיָל ׁשיִא אֵבָה ס6

 ,ןעמַאזרַאֿפ = ןעמױזרַאֿפ
 ףֵעֹו 8010 (/2/) !ץּומֶח 8םסטע 60{ סרעיװרַאֿפ

 .םֶעְזִ
 ,םעֶט 90 48806 ש. 6. ןכזרַאֿפ
 ,(תונויערבנ ַעּוקָׁש 80801066 46/. ןעקנוזרַאֿפ
 סס 41ות/ ;-רַהַא הֹהָׁש 90 011מ/ 8161 שי 6. ןפוזרַאֿפ
 ההְׁש ןתמ 01001 10 ?םס םיטמצ 2 080 6
 ,ער םעמ רָסֶה ןעֶמָל

 ,םֶתֹוחְּב רֹגָכ ,םֹהָה 90 8081 טק ש. 6. ןעלגיזרַאֿפ
 ש. 6.ן|:ַחֹותְרָל סֵחָה 90 0681 90 2011 0. 2. ןדוזרַאֿפ

 .ַחָּתְרַה 00 1
 60 ףטסוספ 8 6016 םטצ 80011/מ8 שש 6. ןגִיװרַאֿפ

 .הָקיִניִּב דֶלָי טֹקְׁשה
 נָא הֹׂשֲע 10 8ס8זמ  םסזמ 6 6. ןעמַיײזרַאֿפ
 יַעֹרְז 00 םסיש שש 4. ןעוזרַאֿפ
 .ןֿפיוו = ןֿפַײזרַאֿפ

 יֵגְפִּב ,ֹומְצֲעְּב טש 10801 סֶע 020861? 460 ךיז"רַאֿפ
 ֹומְצֵע

 ;רֶהְוָנ ,ריִהָו 08 ע6134 ס8090038 00/  גיוטכיזרָאֿפ
 ,תּוריִהְז 08ע0110088} 08ו2010082088 8. טַײק -- ||

 ,עקווָאכַארטמ = :הָהְטְבַה 858טע806 8. גנורעכַיזרַאֿפ
 ;ןרוכַארטמ = :ַחֵמְבַה עס 888טע6 ש. 6. ןרעכיזרַאֿפ

 ,יִּב ַהֹסָּב סס עס}ָצ, ססטת9 טקסמ ש ?*. ךיז -||

 ,ףָסָכְב הָּפַע 00 811ט612 01800 0. 0. ןרעבלוזרַאֿפ
 ;אָטַח יִנְּפִמ רֶבָּד דֶּבַא 90 1086 טָצ 8ֹומ ש. 6. ןגידנַיזרַאֿפ
 ,אטָח 90 ףֹות) 080204 שש 7. יז --|| :דֵּבַא 0 9

 יָל הָר

 ןעיַאטרַאֿפ -- 890 --

 ! 682209 001גװק!8ות, ןגודנוזרַאֿפ וצ םונ (404.) --

 ,ער אֹל ןינע ,ןנואתחל ןיא 001618017 טט11
 ןעקנוז = ןעקגיזרַאֿפ

 ,קָּתְמַה 00 8006606ס4 6 . ןסױרַא

 ,ׁשאֹרְּב בֵׁשֹוי סמפוץנמפמ (קז. ס - ,=) 5 רעציזרָא
 ּונָּפ רָאָׁשִה סס עסזמפות טתנג9ע1160 ש. 4 ןצױרַא

 ,הָיּונַּפ ֹוא

 יווְרָכ אל רֶּסִנ 00 8םיח וזמקעסץסמ|צ ש. 6. ןגעורַאֿפ
 60 ּוקֵּפְסַה ןֵכָה 60 ?טנמוֿפמ, קעעסט166 ש. 6 ןעזרַאֿפ

 ,הָאיִנְׁש 018681:6 . || ;הֹנֶׁש עע6

 טאגס 1188 161028166 טתתמנפעעג00 660/. ןסעורַאפ
 ייֹונּפ רַאְׁשִּנָש

 ,חנקז הלותב נג 010 1816 דיומ ענעסעורַאֿפ ַא --

 ,הָנׁשִמ רֶבֶּד תמסמפססנ, 108 (ןז.| --) . שינעעזרַאֿפ
 ,רעֹכְמ םֶדָא והָנְׁשֶמ הָרּוצ לַעַּב

 ןְֵּׁשַמ 0 ץפוטת, 100198886 ש. 6. ןצעֹויַאֿפ
 ידראה ,ְךֶׁשְמַה 0 ססמונמטס 6. 9. ןצעזרָאֿפ
 'דּורָע ,דּולָח עטפפ} 66). טרעיַאשזרַאֿפ
 ,(םיניעה) הָצֲחַמְל רֹנֶמ 9ס 14817-01086 ש. 6. ןערומשזרַאֿפ

 60 4811-01086 186 6908 ןגױא וד ןערומשזרַאֿפ --
 ,ץמצמ ,הצחמל תורונס םיניעב טבה

 תֶמָרַּפֲא טס808 (2? | -) 9. ךעשזרַאֿפ
 ,ׁשֶנָר בַר 86111060181 064). טשוחרַאֿפ
 ,רֶדֹוק 6181ג81, 4סץ168806 00). טכשוחרַאֿפ
 וס סעג0166ע :ְּךֵׁשֲהַה 60 6260 ש. 6. ןכׂשֹוחרַאֿפ

 ,רֶרָמ
 .ךֵלְכֹל 0 םועלש, 8011 ש. 6. ןריזַחרַאֿפ
 0 טטסת4ס, 26 4860018מ66 4 ?. ְךֹז ןשודיחרַאֿפ

 ,םָמֹוּתְׁשַה ,אֵּלַּפְתִה
 ,הער הָּיַחְל .ְךֶּפִהֶנ ט:0811866 00. טשהיַחרַאֿפ
 ,םִלֹוחְּכ 6עס8זמש 06 טֹמולְחרַאֿפ
 .ׁשֶלֵח 1819 44/ טשלַחרַאֿפ
 ךיז -|:ׁשֵּלֶה 90 2600ז06 1810 0. 7 ןשלַחרַאֿפ

 ,עֶנֲעַּנִחַה 90 108 !ׁשֵלַהְתַה 90 066016 1812 0, 7*
 רֵנֶס .םֹהָח 0 8081 טמ 6 6 ןענע - ןעװמתַחרַאֿפ

 םֹתָח 90 םומ 8'000 תפזמס 2. ?*. ךןִיז --|| ;םֶתֹוחְּב
 ,ֹומָׁש תֶא
 +0 טסטסמ 10ע 8  ןצעמוא רַאֿפ ךוז ןענעמתהרַאֿפ --

 ,(ודי תמיתחב) שיא דעב בֹרע טס1802

 יִרֲחַא ,תאז לֶכְּב 09 811 1מ8/) 8100 811 806 טרָאֿפ
 .אֹומָא 98סמ 607. || ; םיִרָבְּדַה לֶכ
 19 0111 םספ 40 8106 ןניױט םונ טרָאֿפ טעוװ סע --

 ,םירבדה לכ ירחא ןוכםי אל 1
 זט186 4068 116 ט800 9860? ?םרָאֿפ רע לוװ סָאװ --
 ?ונוצר אופא חמ

 85 ףהץ-טנ1ס8} ֹות 686 םזה}צ 01 006. גָאטרַאֿפ
 48- 8.||!רֶמֹּב תֹונְפִל ,רֵחָּׁשַה תֹולֲעַּב 986 תגסנימומפי

 ,רֵחַּׁשַה תַּיְּלַע תֶע ט1081:) 020

 טו וי שי

+ 

 ,רַחָּׁשַה תַּיָלעע תע לֶׁש 09 48ץ-טעס8/ 60/. גינָאטרַאֿפ
 ןעצטרַאֿפ = ןעיַאטרַאֿפ



 *עווע (י) ,כַאטרַאֿפ

 .ןעוועטלִכַּתֹרַאֿפ = ןעווע )לכַאטרַאֿפ
 ,בֵּכע ,רֹצֶע טסס 0004, 8פלסע ש. 6. ןעװעמַאטרַאֿפ
 יַעּוקָׁש 80806066 :קּוסָע טטפצ 06/. ןָאשרַאֿפ
 ,יּב ׁשֵּמַּתְׁשִה 00 ט86 סםָק/ 8קסת0 ש. 6. ?ןָאטרַאֿפ

 !הָוְלַה 60 1626, 1080 !(קטעב ףסכ) עֶקְׁשַה ;איִצֹוה
 היָה 90 'טס . 80801מ66 60(  4/01000/) ש. זי. ךיז -- ||
 (תונויערב) ַעֹוקְׁש

 ,"דע בֹחְס 90 6128 ףיטהצ ש 6. ןעקסַאטרַאֿפ
 ,לֹפָּב 0 4002016 0. 6. ןעלפָאטר

 00 6081ס4 ש. 6. ןעמַארערַאטרַאֿפ ,ןעמַארַארַאטרַא
 ,ןֹואָׁשְּב םִיַנְזָא ׁשֵרָח טז 6

 .ןבנ:טרַאפ = ןבױטרַאֿפ
 יאַּכַּד סס סטסעיטס1עמ, סקקס8 0. 6. ןעשטױטרַאֿפ

 ,קעֶה
 ,הָרֹוגֲח ,רֶנִס םטנסמ 3 ( רע -) 9 ךוטרַאפ

 90 רטט18 0 טע, 6076 8תטסןש ש. 6. ןע ילוטרַאֿפ

 .ףֹסע ,הטָע

 0 0010 ;םֹמֶה .+ס 8004 0. 64 ןעלמוטרַאפ

 .לֵּבְלַּב
 ,ןָאמ רַאֿפ =.ןוטרַאפ
 םִיַמ אָלֶמ 1411 04 טט89סע1 (0000) 66}. ןעקנוטרַאֿפ

 +|נענ

 . .לָפֲאַה 90 4801:60 יש. 6. ןעלקנוטרַאֿפ
 ,הֵּבַּכ סס סאס1מ9יט18מ, 8210906/ ונ 4. ןעשוטרַאֿפ

 ,רּומָּג 1181866 ;ןֶּמְוִמ ,ןְכומ 1086 06/}. גיטרַאֿפ
 ,םֹמָה 900 8םלטת ש. 6. ןֿביטרַאֿפ

 ,הָנָנֲה 6616006 . גנוגודיָוטרַאֿפ
 ,-לע ןִגָה 60 661004 6. 6 ןגודַיושרַאֿפ
 .ןיִגֵמ 46616806/ (2/ --) . רעגודְיַושרַאֿפ

 ,רּואָּב ,םּוגְרַּת 1406:ק0080104 . גנושטַײטרַאֿפ

 ,רָאָּב ,םָנְרִּת 00 180ס:0164 ש. . ןשטַײטרַאֿפ

 ס0 יטצסמ} :"ןיִּב קֵּלֵה 90 6180:10106 ש. 4. ןלַיוטרַאֿפ
 .ֹוקְלָחְּב ׁשיִא הָנֹוה 8 עסע8סת 01 תֹו 8מסנ'ס

 ;רֵּתְסַה ,אָּבְהַה 900 2106, 60206281 0. 4. ןעַײטרַאֿפ

 רַאֿפ

 רַאֿפ

 א יא

 ,רּתַּתְמִח ,םָּלֵעְתִה 60 2106 0068611 ש. ?- ְךִיז -- ||
 90 800111:1800, 640ע1002896, 0 6. ןניליטרַאֿפ

 ,דֵחְכַה ,דָמְׁשַה 668סעס

 ,דיִמְׁשַמ 408לעסעסע (ןז. -) 5. רעגולוטרַאפ
 60 40 סצס} רשוומ ץ12896/ ש. 6. ןעװעקנוטרַאֿפ

 ,-לַע תֶׁשֹּבְחַּת םיִׂש ,ַחּומ

 ז. ךיז -||:קֶמַעַה 00 4ססמ0סמ 6. 6. ןֿפוטרַאֿפ
 .קָּמעְתָה 660106 8080 0

 600-81006) 10 01 (2/ סע -) 5. קיושיוטרַאֿפ

 .םִיַּפְנְכִּמַה ףֵנְּכ ?עסוט8ס8

 רעפֶש/ 236808,8 ס400601629 (2/ ןע -) 4 לטרָאפ

 סטמנגומ) 460100, 8110, 1164 ;הָלֹוּבְחַּת .יֵעְצְמֶא

 ,הָמְרעֶי תֹלּּבְַּ
  ,הָנָבֲה הָׂשִק 6011 60)} טפמעטרַאפ
 .ןעקַארדרַאֿפ = ןעלטנעטרַאֿפ
 .ןעםעט = ןעסעטרַאֿפ

00 64 

 ננוטערטרַאֿפ -- 891 ---

 .ֹונֵמְז יִנְפִל עע109 90 486 ?סזזמ 660. גינומרעטרַאֿפ
 .ןעמרַארַאטרַאֿפ = ןעמַארערעטרַאֿפ
 90 םעסױש 9094140, 06 ש 2. ןרעװ טענפרעטרַאֿפ
 ,הָׁשָּנְרַה רַמֲה היה 6664

 רַעַׁש 8זמ21| 2816, 610869 (2/ ס -) + עקטרָאֿפ
 .בָנְׁשֶא 688610009-װ180סיש :;ןֶמָק

 0 !-ִמ אֹׂשָנ 90 ס8נע} תט8} ט. 6. 'ןגָארטרַאֿפ
 ,לֹבָמ ,אֹׂשָנ טס8ע/ 06

 1 םהטס ם06 םונ ץרַאה סָאד רומ טגָארטרַאֿפ םע --

 ,בל ץמא יב ןיא 446 60טס(6
 -רַאֿפ =:דֹאְמ קּוסָע ץסעק טטפ} 66/ ?ןגָארטרַאֿפ

 ,מכַארמ
 יאֵׂשָּנַה סס 26 0811100 םטהצ ש. ץ. ןרעוו ןגָארטרַאֿפ
 ןעיױרטרַאֿפ = ןעװָארטרַאֿפ

 80801:066 !(תונויערבנ רֶּזְפִמ 808086 664}. טכַארטרַא
 ,(תונויערבנ ַעּוקְׁש

 .. ךַז -|:בֹׂשָה 60 00406106 ש. 4 ןטכַארטרַאֿפ
 60 06 ֹוּתְבַׁשֲחַמְּב הֹּלֲע 40 481:6 100 8'06 4

 ,תֹונֹויְעַרְב ַעּוקֶׁש היָה 8ט80ע060 ח 9408

 טס1תש 20809060 ות 000. סַײהרעטכַארטרַאֿפ
 ,תֹונֹויֲעַרְב ַעּוקֶׁש ֹותֹויְהִּב 9סט8

 (טגסט80410186858, 8080120104 4. טַײקטכַארטרַאֿפ
 ,תֹונֹויֲעַרְב הָֹיִקְׁש 1ג 1םסט8

 ,דֹאָמ קּוסָע טסעש סטפצ 06/. טדורָטרַאֿפ
 00 ?עט89 ;(דוס) הֶּלֵנ 80 6001106 0 6. ןעױרטרַאֿפ

 .יָּב ןִמָאָה .-ָּב ַחֹסְּב 60 עסוצ ש. ?- ךיז -- || ; דִיְּב דֵקְּפַה

 ,םּונָע ,בּוצָע 880 66/. טרעױרטרַאֿפ
 14904108960) 6עטמ! 00/. ןעקנויטרַאֿפ
 ,ףּוטְׁש 1100466, מט

 .ףָטָּׁשִה סס 06 1100466 6 {. ןרעוו ןעקנורטרַאֿפ

 ,ׁשּורָג ,תּולָנ ,הָלֹוג 68116, סצץט}810סמ 8. גנובַײרטרַאֿפ
 00 02116, וׁשֵרָנ סס 6176 םטפש ש. 6. ןבַײרטרַאֿפ

 ,(ןמז) הַּלַּב 90 ןג288 !הָלָנֲה סצק1

 ,קבא) קֹרָו 60 ?םעסרס (008/) 0. 6. ןעלסַורטרַאֿפ

 46 809 6080 גת נױא ןַא םלסװרטרַאֿפ טָאה רע --
 ,וניעב קרזנ קבא מו 6976

 ֹוּפְסַכ איִצֹוה 60 8קסמס0 ומ 6110 ש. 6. ןעקנורטרַאֿפ
 00 31006) :"רַהַא הֹתָׁש 60 6106 2106/ ;הִיתְׁשִּב
 ש. ז. ךיז -||:ַעַּבְמִה סס 4עסױטמ !ףֹטָׁש 1מטעסרחא6
 יַטקִׁש סס 8ומוצ

 {0 6עסטמ 8'006 6102168 תורצ וד ןעקנורטרַאֿפ י-
 ,רכבשמ הקשמב ורעצ תא עבטה גמ 4110

 40 06 6466017 גמ תובוח ןיא ךוז ןעקנורמרַאֿפ --

 עוקכש היה 4609, 00 26 1701060 ומתמ 8
 - = ,תובוחב

 ,ׁשֵבָי 4:160, סע 00/ טנקיורטרַאֿפ
 -ַאיװרַאֿפ = :ׁשֶּבַי 900 ףיצ טק ש. 4. ןענעקורטרַאֿפ

 ' יס ןעל

 ,תּוריִלְׁש עסק;080ת18110ת 8. גנוטערטרַאֿפ

5 

 ;רֹוּכָׁש



 ןטערטרַאפ

 90 סו:וצ טצ ?עפגמקוותק טמסמ ש. 4. ןסערטרַאפ
 60 00769 טש ?עפגמקוומק טץסמ ּוּדְלְכָלְו םֹמְר

 40 !ילָש ֹוחיִלְׁש היָה 90 עסץעס86מ9 !הָמיִמְרִב הָּמַּכ

 ,יֵלָׁש ֹומֹוקְמ אָּלַמ טוט 0816
 .םֶרְזְּב ףֹטָׁש 60 11006, 1טמ0206 6. 6. ןעקנערטרַאפ
 8042611646 טצ +טממס8 049 00/. טערַאשטרַאֿפ

 .םיִמָחָּפ יִדָא יִדָי לַע םָּדְרִנ 041

 ט0ס 06 800000664 ט} שש. ךיז ןעדַאשטרַאֿפ
 .םיִמָחִּפ יִדָא יִדָי לַע םָדְרֵה ?טממ68 07 1

 90 םססע) ש. ?. ךיז -|| ;-ִּב עָנ 90 ?סטסמ !יִּב
 90 ץעסצס1/6} ץוסא 8 ףט8עסג :-ִּב וָחָאָה 0800

 .רָמְנַמ ,"ב הרָנְתַה
 ,תּומְּדַקְתִה עיסס:שס88 (2/. | =) 9. טורשטרָאֿפ

 9ס :ׁשֵרָּנ 90 סמםה8ס} 01176 השמש ש 6. ןנָאירַאֿפ

 - לע (לוח ,גלש) רֶזַּפ 81146 (0024 פ70סוט 102414 8006
 00 זוס סג? 8 ץסנפסמ'פ ןע8410006 0. 6 ןעדַאירַאֿפ

 ,שיִא ַחּור קֶצָה
 .לֵלַיְמ ןפמסמס1מ8-/ ט0811109 60/. טרעמָאירַאֿפ
 ,אָניִמ ,וָנֹר ,תָמֹעְרַּת םשט006 (ע0 ס -) 8. לבורַאֿפ

 טס ם8שס 8 8006 לבורַאֿפ (ַא) ןצעמוא ףיוא ןבָאה --

 ,והער לע תמערת שיאל היה 88981089 8 ץסעטסמ

 טס 9846 ות 111 ץ8ע9, 80 1806 ןבָאה לבורַאֿפ --

 ,"יניעב ער היה 28
 6406086 זמס 1 268 צץסט/ טונ לבורַאֿפ ןווק טָאה --
 ,ךתהילס שקבמ יננה ,יל אנ חלפ ןע8160

 טס 269 110, 200 1םפס 2 1206 +. ו= ְךֵיֹז ןעשוירַאֿפ

 ,דֹאמ וּגַרְתַה ,טרָּמִה
 81/מ31082000517,} 89 186 82נמ6 000 םנַורַאֿפ

 .ןֶמֶּזַה ֹותֹואְּב ,דָחָא ןֶמְוְּב ט1נ6

 (/. םע--) . קונורַאֿפ ,קישטנורַאֿפ
 ,יאָּמַר ,לֵכֹונ ,הָמרֶע לַעַּב עסיטס, 4

 ,תּואָּמַר ,הָמְרָע 911086ע 1סםטסעש 8. ענירַאֿפ
 טס 11/0 2 קסעפסת ױנומ 0868 ש 6. ןעשטנעירַאֿפ

 ,ויָתֹונּולְתִּב ׁשיִא הָאְלַה ססנממ 8
 סניממ206, 66801900, 640801806 06}. טמותִירַאֿפ

 .דּומְלַּנ ,בּוזָע ,םֹותָי
 00 616 :םָלֲעַה טסס 6188ק/עס8 6. עץ. ןרעוו טפַאכרַאֿפ

 ,הָפּומֲח הָתיִמ תּומ 8446681
 ;םָּדְקַה 90 101680811 :ףֹסָח 00 86126 ?. 6. ןפַאכרַאֿפ

 90 ּובָּכעְתִה ,רֵצֲעַה 60 26 8600066 ש ?- ךִיז -||

 : ,םָנְמִג 18190ע} 8606

 0 06 ץטפ סט? 03 םעטָא םעד ןצעמוא ןפַאכרַאֿפ --

 ,שיא תמישנ רצעה ס1:68,011

 8158ק0ק08/8206 !הָפיִטֲח 8סנעותפ 4. שינעפַאכרַאֿפ

 .הָתיִמ 6681מ ;הָמָלֲעַה

 ,םָּפְבִמ פגעפצ, 18604108266 00/. טעסוּכרַאֿפ

 ,רָּכַׁש ,רֹוּכְׁשִל הֹׂשֲע 00 2326 4עטת 2 62 ןעסוּכרַאֿפ

 ,דֹובָּכַה תַאְרָי םוטס :דַחַּפ ,אָרֹומ 168 . טכרָאֿפ

011061:8961 , 

 ןֿפױלרַאֿפ --- 899 --

 ,אָרֹונ 01?10811 060, גוטכרָאֿפ

 ;םָסקַה .ףֵׁשַּכ 90 טסט190מ, סתפעזמ 6. ןפושיִכרַאֿפ

 ׁשָפנ ַחֹקָל
 וַּתַה ,-לע ְךָֹׁש 60 םקוּפאמ סת 6. 6. ןעפַאילכרַאֿפ

 ,=לַע
 0 0806 0068611 (40 0/92/- ש.ז. ךיז ןענולכרַאֿפ

 .(היתשכ) קֶנָחֶה {470)

 ֵחְפִיְתִה 10 8סט = 2. ךיז ןעפולכרַאֿפ
 יֹרַּדְקַה ,ןֵּנֵש טס 61000, 6296 6 64 ןערַאמכרַאֿפ

 60 26 0100000, 26 62:00266 ש. 2 ךוז -.|

 .רֵּדקְתַה ,םיִנָנעֶב הֵּטַּכְתִה
 .ןערַאמכרַאֿפ = ןערומכרַאֿפ

 .ףֵעֹוו ,םַעֹוּכ םמםצ 60. טסעַּברַאֿפ
 ,םיִהֹלָא אֵרָי 600-169ע109 04/}. םוצכרָאֿפ

 ,"לֵע ַחּוּכ סס טס8ץ1+ ש. 6. ןעקַארכרַאֿפ
 ,דּורָצ 408186 60/ טענפורברַאֿפ
 !(םירפס לש) הָאְצֹוה םט01108002 (עז. | -) גַאלרַאֿפ

 .םיִרָפְמ תַאָצֹוה תיֵּב ץוג01181מ9 8006

 90 8 2620 תמסמסצ ות !86ט8ט198 ש. 6. ןדָאלרַאֿפ

 .םיִטָּפְׁשִמְּב ףֶסֶכ איִצֹוה
 םס8160666 ;בּוָע 408018/6 66. ןזָאלרַאֿפ ,טזָאלרַאֿפ

 ,הֶבּווֲע 6680181108 8. טַײק --|| ;ׁשּוטָנ ,בּוָע

 {0 101:8816, 80הת- ?בֹוָע טס 16800 0. 6. ןזָאלרַאֿפ

 ,ׁשֹסָנ ,בֹוָע 90 םס81066 :ׁשֹטָנ .ַחֹנָו ,בֹוָע 60, 866

 !(םינופצ ותורעש) לֶּדַּג 60 189 םייסלס (2600י, 00418)

 ,"ְּב ַהֹשְּב טס עסנָצו 6606 טעסמ ש.  ךײ-|

 ,-ּפַע ךֹנָס
 חֶׂשֹמ 60 ץוססמ, 90 184 עלָאמס טומ ןזָאלרַאֿפ --

 ,תפזב
 ,ןעטַאל = ןעטַאלרַאֿפ
 90 ןגטפמ 0008617 40 40898 ש. =. ךיז ןכַאלרַאֿפ

 קֹוחְׂש ויִפ אָּלַמ

 6080 :ןֹוצָר .ץֶּפֵח 6081:6 (עז. ןע --) = גנַאלרַאֿפ

 ,הֶָׁשיִרְּד ,הָעיבְּת
 ?0 6סח1806 !הֹצָר יִקֹפָה 90 668196 ש 6. ןעגנַאלרַאֿפ

 ,ׁשֹרָּד .ַעבִּת

 .לָבָהְב הָּמְכִמ 811866 06, ןֿפָאלרַאֿפ

 .רּובָא ,דֵבֹוא 1086 86. ןרָאלרַאֿפ
 ,רבא 60 06 1086 ןרָאלרַאֿפ ןוונ --

 .יּובְּכ סטל1תםיט187166 66/. ןשָאלרַאֿפ

 ,זא ןדָאלרַאֿפ = ןידָלרַאֿפ
 .לָּלַה 60 ץניפ186, 60נ011626 0. 64 ןבױלרַאֿפ

 יזס 6118110מ} 1886 :ְֶׁשֶמ 6086 8. ףױלרַאֿפ

 ,עלװרעד = גוֿפױלרָאֿפ
 ןמ הֹמָנ 00 עטמ סט6 01 006 רט8ש 0. ןֿפױלר; ֹפ

 10 םסס !ְךֹותְל ץור 80 עטמ 1090 ;הָצּורְמִּב ְךֶרּדַה

 60 ש. ז. ךיז -||:הֹרָה 90 םגעקסת :םַּדִקַה 6906

 .הֹרֵג ם2קמסת

 .ןידָל רעטנוא (א גנוקרעמנָא .ז (א



 טסולרַאֿפ

 םדאה 90 עעסיש ץטעק!6 טולב םימ ןֿפױלרַאֿפ --

 ?0ס 00081מ 198 1080 18מ0/ (/*).) :ןמגראב

 ,הבר העיגיב גשה
 1088 (/. | -) 8 טסולרַאֿפ
 ,ןעשולגרַאֿפ = ןעשולרַאֿפ
 ומ ןסטס שנפמ; 6ת8180106 0? 60/  טעפַאילרַאֿפ

 ,-ָּב קֵׁשֹוח ,בֵהֹוא
 90 טס8ץפ09סזי :ַהּומ 90 ןטס81מס81 ש. 6. ןעפַאילרַאֿפ

 10 3811 מ 1006 (9/,) ש. ?= ךיז --||:ְּךֵלְכַּל ,(שפינ הֶּוַה

 ,-ָּב קֹׂשָח ,בֹהָא לט19מ

 ,בָהֹוא זמ 106 דט19מ, 6ת81ס160 0? 66/ .טבולרַאֿפ

 ,יָּב קָׁשֹוח

 קׂשָח ,בֹהָא 10 1811 זם 106 חווג ש. = ךיז ןבולרַאֿפ
 ,בֵהַאְתַה ,ָּב

 וס 116 10מ8,) 06 421088660 טצ 2 6 ןגולרַאפ

 ,(םיבר םימי וחונמ) לֵקָלַקְתִה ,הלָּב ,בָר ןֶמֶז ַחּונ 1108

 ק810206 4. טַײק --|| ;ןֶלְבַמ ע891ס09 66/  ןטילרַאֿפ

 ,תּונָלְבַפ
 ,(םידינ לֶּכְׂשִמ ,קּובָה ס108866 661. טגולרַאֿפ

 קבח 90 816 6 טנעה עמגנולרַאֿפ טומ ןצוז (46.) --

 ,לטב ךלה ,םירי
 40 0108 ּובַּבַע ,רֹצֶע 90 01008 טק 6. 6 ןגײלרַאֿפ

 עס זתומ|גצ :םֵמֲעַה 90 1086 :םֹהְס טָזִע 8909 טמ
 פ | ,קֹבָה 0 ס1088 (0/6 170/009) !ןֹובָנ יִּתְלָּב םֹוקָמִּב ַחֵנָה

 90 809 0268 689. ז ךִיז --|| ;(םידיהג ַּכַׂש

 ?ס 06 קתע101:66 ;רֶבָדָל ֹוּבִל םיִׂש 26 8010600108

 .(םינזאנ ַעֹמְׁשִל הֵמָּנַה טטמ (66/5)

 00 ץטע9216 8 ץָאלק ַא ןצעמוא ןגולרַאֿפ (46.) --

 ,שיא תעד לבלב ןעס8סת
 ,תומ 90 616 ּפָאק ןמומ ןנוולרַאֿפ (44.) --

 .ייִנְפַל ַעְּצַה טס עעסמס86 ש. 6. ןגיולרָאֿפ
 .(א קיִר אֹל ,אָלְמִמ 401160, םס9 סזגקלצ 06/. טגודַײלרַאֿפ

 א אֵלֵמ טס 111 2 6. ןגודנולרַאֿפ

 ,לֹבָס טס טספ1י) 8096 40161:896 0. 6. ןדַולרַאֿפ

 ,םיִּנִּכ עּוגְנ ןסט8} 66/. טנוזַײלרַאֿפ
 ,םיִּנַּכ עּונָנ היָה 90 םס9 ןסט8} שש 2. ןרעוװ טגיזַײלרַאֿפ

 .ךֵּתַב 00 80146ש 0. 64 ןטולרַאֿפ

 ,ןרעגנורנרַאֿפ = ןרעטכַײלרַאֿפ
 ,תּוליֵכְר ,הָּבִד 68!טזממש 818240061 גנודמיולרַאֿפ

 60 681010012009 8184661/ ןדמיולרַאֿפ
 .הָּבִד איִצֹוה

 ס8!טנממנפ0ס1, 81800סעס/ (ע7. --) 5 רעדמַיײלרַאֿפ

 ,ליִבָר ְּךֵלֹוה ,הָּבִד איִצֹומ

 .לֵאְׁשַח ,הֵוְלַה 90 1606, 108 . 6. ןעַײלרַאפ
 60 1686 זמטסמ, 1084 ֹומ- ש. ז- ךיז ןענעַולרַאֿפ

 .ףֶרָה יֵלְּב אֹרָק ,הֵּבְרַה אֹרָק 06888291

 ."יַנְפִל אֹרָמ 60 2080 10 0. 6. ןענעיולרָאֿפ

 .רֵמֶּפֶה ,הָדָבָא
 זײ" 6

02 64 

 .ןצישֿפיל ייכ (א

 ךַיז ןעחומרַאֿפ --- 899 ==

 {0 000081 !ׁשֵהַּכ 90 0סתש יש. 6. ןענעקינלרַאֿפ
 .ׁשֲחְכַה ,ריֵּכַהְל ןָאֶמ 0 ף180יטמ :רֵּתִסֲה

 90 ןס8ס ({ ע. ןרױלרַאֿפ ,ןרָאלרַאֿפ) 6. ןרולרַאֿפ

 סס 06 1089, 0188ץס2 6. ז= ְךיז -- || ; דיִמְּפַה ;דַּבַא

 .םָלָעַה ,דֹבָא
 60 8080, ט86 טמ (ץלי :00070) 66 6. 'ןבעלרַאֿפ

 .(הלכלכל) איִצֹוה

 42- !בֶר ןֶמֶו חָנּומ הָיָהְׁש 1088-184 06/ ןגעלרַאֿפ

 108 ;(םיבַר םימי וחונמ) לֶקְלְקִמ 1מפ806 טצ 1צנמ

 רַדוֹּב ע001906 '(בומ ןֶׁשֵי 6618760, 016 (0600
 ,(םוקמ)

 ,רֹואָק איִצֹומ עט 1186 (27.ס -- ,-) 8 רענעלרַאֿפ

 804 !בֶר ןֶמְז חָנּומ הָיְהֶׁש 1088-ןומ 66/  טרעגעלרַאֿפ

 ,ןֶׁשָי ,ׁשְדָח אֹל 1084, 4

 ,רּועָׁש ,הָאְצְרַה 1606 (7. ןע -) 6. גװעלרָאֿפ
 "רָאֿפ = ;אֵצְרַה ,אֵרְקַה 90 16000ע/6 0. 64 ןזעלרָאֿפ

 ףענעוול
 ,הָכָרֲאַה ע:ס100986108 8. גנורעגנעלרַאֿפ

 00 1021:6 !(ןממ ְךֵרָאָה 0 םע01088 ש 6. ןרעננעלרַאֿפ

 ,('דכו דגכנ ְּךֵרֲאָה 1061

 10 4089ס ;רֹמָּנ הָּלֵּכ 60 11םומג 2 6 ןרנעלרַאֿפ

 .דָמְׁשַה ,הֶּלַּכ

 ,םֶּפְבִמ ?1עפצ, 18604168906 (57,) 60. טקעלרַאֿפ

 0 7 ךיז -| :הַּבַּכ סס סצומפטנפמ 0 4. ןשעלרַאֿפ
 ,הָבָּכִה 60 06 6146

 י-ל היִה 90 עטס ע088088, סראת 6 ןנָאמרַאֿפ

 תֹוׁשֲעַל לבי טס 06 0808016 01 4010 :ילַעַּב הֹיָה

 וטת8? 8 800020:61 18 !טנָאמרַאֿפ שטַאננוי ַא טָאװ --

 תושעל לוכיש המ האר 08/8010 04 0122!

 !לעילב ןב
 .ןרעיױמרַאֿפ = ןרעװָאמרַאֿפ

 תַּדִמ ,תיִנְבַּת 8ומּס (0/ 6 9008) (קז |-) 9. טַאמרָאֿפ

 ,רֶפֵמ ּלֶׁש ֹוּבְחִרְו ֹוּכְרָא
 יַעָגֹוה ,הֵאְלַה ס 41:6 סט6 ש. (. ןרעטַאמרַאֿפ
 ש. . ךױ -| :רֹנֶפ 90 01086, 8מטפ ש 6. ןכַאמרַאֿפ
 ירֵגָּפִה סס 6

 ָהְנִּמַה תַּמָה ?סנמ811ּו/ (7. | =) 5. סעטילַאמרָאֿפ
 60 טס8124 0070 רט104 2 64 ןעװעילַאמרַאֿפ

 ,-לַע עַבָצ ַחֹׂשְמ ט816

 818מ06 ;:ָהָנֵּמַה תַּקִח יִּפ לַע ?סנג81 66/. ענלַאמרָאפ
 ,הָכָלְמַּמַה םֶתֹוהְּב ןֶמְסִנ

 40 !-יֵנּפ לַע הָכֵּמַמ םיִׂש 00 זמ8818 0. 64 ןרוקסַאמרַאֿפ
 90 ץט9 סמ 6. ? ךױ-| ;םָלֲעַה ,הָּפַּכ 4186
 ,שֵּפַחְתַה ,ויָנָּפ לַע הֶכָּפִמ םיִׂש 8 תנפ81:, 6186

 ןעוועצָאמ = ןעװעצָאמרַאֿפ

 ,םָהְדַח ,ּלֵהְבַה 60 8פטמס?ש ש. 6. ןעשטָארַאמרַאֿפ
 ש.זי. ךַיז =|| :הֹוָר ,ׁשֵחְכַה 90 סצג8186 ש. 6. ןערָאמרַאֿפ

 .הָוְרַה ,ׁשֹחָּכ 900 6286 1

 .עגומַארֿפ = ענומרַאֿפ
 ,ײוז ןֿפומרַאֿפ = ְךִיז ןעחומרַאֿפ



 ןעשטומרַאֿפ

 הֵּנַע 90 ?סעפט.ס 90 0089 = 6. ןעשטומרַאֿפ
 ,תֶוָמ דַע

 -נצא = ;הָמֹוחְּב רֹדָנ 90 6811 טק ש. 6 ןרעױמרַאֿפ
 ,ןרעיומ

 ,ןרולומ = ןרילומרַאֿפ
 ףלכֹל 90 םֹוצֹוַק +םס 1806 ש. 6. ןעװעזרומרַאֿפ

 ְךֶלֶכֹל 40 6ו/9ש סתס'8 1806 ש. ?. ךוז --|| ;םיִנָּפַה
 .ויָנָּפ תֶא

 40 10281:6 1089280106 ש. 6. ןסואימרַאֿפ
 .(א םָמָעַׁש 60 םממסצ ש. 7. ךיז - ||

 ,םִיָרָהְּצַה יִנְּפִל 1 906 101:0000ת 606. גוטְומרַאֿפ
 ,הָרָׁשְּפ תג60180100 8. גנולטומרַאֿפ

 .רֶׁשֵּפ 00 10601896 0. 6. ןעלטימרַאֿפ

 ,רָׁשפִמ 14661800ע (ןע ס= !=) 5 רעלטַמרַאֿפ
 ,רֶטְרַס

 .יִמ עֹנֶמ ,ךֹׂשָה 40 8ש014 6 6. ןדַײמרַאֿפ
 .(ב םֶרָק ,הֶאְלְל 0188װ, 2001 +. רעַײמרַאֿפ

 ףונמותטזוסת, 1688601826 8. גנירענומרַאֿפ

 .הָסְעְמַה
 ;טעְמַה .ַעֹרָג 0 6נזמ1תואמ, 16880ת 6. ןרענימרַאֿפ

 ,טטֵמְחֶה 90 06 61101ת1860, 80846 ש. 7. ךיז - ||

 .רֹמָחְו ּךֹלֶה
 ,לָּבַו סס זמפתטעס 6 (  ןגוטסימרַאֿפ
 50 0001086 ;בֵּבְרַע ,ללָּב 900 זמֹוצ ש. 6 ןׁשִימרַאֿפ

 ,ֵפֹוּבְתַה 40 זמוא 1010816 0. 7 ךיז -|| ;ּלֵּבְלַּב

 .בֵרֶעֶתַה
 ,בּוּבְרֶע ,ליִלָּב תגוצפטנ;6 4. ן'כעשיומרַאֿפ

 זס 818066/ !ןֵׁשְלַה 40 466800206 ש 6 ןרסַמרַאֿפ
 ,ןֹוׁשְפִב תֹוּבַה

 ,חֶרֶוָנ הָרּוצ ?סעעמ} 8מפעס (ק. ם=) 5 עמרָאֿפ

 | ,תיִנְבַּת
 ,!ןגעמרַאֿפ == געמרַאֿפ

 ,דיִמָא דטס819 66/. ךילגעמרַאֿפ
 ןניסץעסעפעג 1008162, ?0/- (1/. ס -) 5 !ןגעמרַאֿפ

 ,רֶׁשֹע ,ןֹוה ,םיִסָכְנ ?ט6

 -* היָה 90 םתטס) ע088088) סטטמ/ 2 4. 2 ןגעמרַאֿפ

 ,ןנָאמרַאֿפ ,ז ?-לַעַּב היָה
 .ןגעמרַאֿפ = סנגעמרַאֿפ

 ,רּוצ ,רֹצָי ,הֹׂשֲע 10 1091 6. ןעװעמרָאֿפ
 הֶּמַּכ 9ס 00904 0108 110טע ש, 4 ןגולעמרַאֿפ
 מב

 מרָאֿפ

 ,חַמּונ
 .ןעוועמרָאֿפ = ןעמרָאֿפ
 01 8124 !הְהְנִּמַה תַּקִח יִּפ לַע 1011091 60/ ענעמרָאֿפ

 ,תָרָאְפִּת לֶׁש
 ,ןעשטומרַאֿפ = ןעשטנעמרַאֿפ

 ;הַּננ

 ,ןֹועְרִּנ

 ?סנינמוג18, 101צמ (2/ סע

 ןצישֿפיל יב גנוטיירַאב רעד ןיא (א

 ,קָאה ַא ,1011001ז שיזײצנַארֿפ

-- 894 -- 

 ;ןצישֿפיל יב (ב

 טנרָאפ

 רֹרָמ 60 עוספפטנס 1מפססטע81017 ש. 6. ןטסעמרַאֿפ
 הֵּמַר טס 08089 ות 1402801106 !קָיְדִמ יִּתָלַּב ןְפֹואְּב
 ,דָי םֶרָח 00 91תג 8 ס!סש ש. 7. ךוו - || והְּדִּמַב

 ,קֹהָמ 60 ס1106ע490} 011806 6. ןקעמרַאֿפ
 ,הָרָׂש תַוְחֶא ?8עױג (4) (21. ס -) 5. םרַאֿפ
 ,עמרָאֿפ = םרָאֿפ

 ,רֶּכֶא ?םעצמסע (40) ({ז. ס=) 6. רעמרַאֿפ
 ,תורָּבָא 12נזחזם 5. ײרעמרַאֿפ
 ;הֵּבְרַה 90 14016880, זמטןפקו} 0 6. ןרעמרַאֿפ

 ,הָּבַרְתִה 90 עגט1וק!} 0. 7. ךיז -|

 עס 621 :רֵּפַּת 60 8010 טמ ש 6 ןעשוערעמרַאפ
 ,הנירפ יִדָי לע. ןּקת

 ,בּוצָע 10618מ60017, 8100 60 טהרֹוחְשהרָמרַא ַאֿפ
 ,םּונָע

 .ןֵּכְׁשַמ 0 ץּבוטת, 1001:40886 ש. 6. ןענֹובְׂשַמרַאֿפ
 ,ןּוד 00 80ת00006, 0020ס0ז48 . 4 ןֹסֹּפְׂשִמרַאֿפ

 {0 1106, םנוטס 80 (. 4 ןרָאֿפעג) ט ח. ןרָאֿפ
 .עפֶנ סס עס ז(הלנעבנ ַעֹבָנ (60 6 067006)
 עמנ 90 40 90 רט8/88600 עשרַאװ ןוק ןרָאֿפ --

 ,חשרול
 בכר 0 1106 סת 01860801 גודנטײר ןרָאֿפ --
 ,םוס לע

 ,םיִרָמְסַמְּב קִזִח 00 4911 טמ 0. 6 ןעלגָאנרַאֿפ

 ךֹׂשֶמ הֵּתַּפ 90 4600צ} 620/06 . 6 ןעזדַאנרַאֿפ
 .בֵננְתֶה סס 8084 ומ 6 ?, ךיז ||  הָמְרָעְּב

 ות 606 סלסתֹומת ות 186 4084 060 טכַאנרַאֿפ
 8. || !םִיַּבְרִעֶה ןיֵּב ,בֶרֵע תֹונְפִל 04 ?גס סטסמותע

 ,בֶרֶע 6ס601מ0

 .בֶרָע גָׁש 01 סטסתותפ 06/, גיטכַאנרַאֿפ
 םיִׂש א5 ,שטֶנ ,בֹוָש 40 8681609 6. 6. ןגוסעלכָאנרַאֿפ

 ,-לָא ֹוּבִל
 ,רעדנַאנוֿפ = -רעדנַאנרַאֿפ
 ,עֶדֹונ ,םֶמֶרְפִמ עסעט960, אתסוטמ 66/. טנַאנרַאֿפ
 הָׁשְקַה 90 0000116 1680106  ז. יז ןעוָארַאנרַאֿפ

 /  .ֹופְרִע
 ,טרוֿפרַאֿפ == :יִׁשְּפִמ 100118מ 60). טשורַאנרַאֿפ
 {0 8611 ;הָמְרֲעַּב ְךֶׁשָמ 90 60106 6. ןרַאנרַאֿפ
 ,ריִחָּמַהמ תּוחָפְּב רֹכָמ ט61סיז 986 6

 ֹוּפְסַכ איִצֹוה 40 8200 סת 02121168 ,(  ןשַאנרַאֿפ

 ,םיִּקַּתְמַמְב
 +0 טסעס 90 606898 2 6. ןעדונרַאֿפ ,ןעשזרונרַאֿפ

 ,תֶוָמ דַע םַמָעַׁש
 קּסֲע 00006/1606 םסט8}/ 460)  ןעמונרַאֿפ

 ,(םוקמ) קיָר אֹל ,אֵלָמ סססטװץ166 (27606)
 8.||וםיִנָּפִמ ,לּוּמִמ 06:096, 1ת ?עסתפ 006  טנרָאֿפ

 ,םיִצָּפ ,יִמְדה קֶלָח 0108, 16

 עס 1:606116 96 1180 ץנ8ץסני8 טנרָאֿפ ןוֿפ ןענווַאד --

 תונושארה תולפתה תא .ארק 01 906 תנסנית1תפי 806
 .תירחש לש

 ; דּורְט



 :*עוװעטונרַאֿפ

 .םיִרְמְסַמְּב רֵּבַה 60 עגטס9 סןומסמ 6 6. 'ןעװעטיונרַאֿפ

 ירֵחְׁשַה 00 סעסוטמ (?װ סו ש. 6  ןעװעטַינרַאֿפ

 ,(הפאמ) םָדַא

 זמיק 0168 18 קזסישג66 טעװעטונרַאֿפ זוא טיורב ןַײמ --

 ,ימחל ינפ ומדא

 .הָיְוֲַּמְׁשִה טסיש (עז | -) 5. גונרַאֿפ
 .הָוֲחַּתְׁשִה 60 טסיא ש. ז. ךיז ןנַוונרַאֿפ

 ?ס 8סיט ות ;הָריִפְתִּב ןֵּקַּת 90 8600 גמ ש. 6 ןעַײנרַאֿפ

 ,רֹפָתְו רֶבָדְּב םיִׂש

 הֵּלַּכ 90 20ת012118/6, 6ס89/ 07 ש. 6. ןטכונרַאֿפ

 ,דָמָׁשַה ,רֵּבַא
 60 ט86 טק :יִּב ׁשֶּמְַׁשִה 90 ט86 6. 6. ןצינרַאֿפ

 ֹלְכְּב ׁשֵמַּתְׁשִה
 טס- !דאְמ לֹודָנ רֶבְּד 802469020 תטקס 5 םענרַאֿפ

 801069מ1מ9: :הֹּוּפַּת לֶרֹג ,ףֵּקַה !טמגס, 8126 טט14

 גזמקס1846 ץסעפסמ  ;בּוׁשָה רֶבָּד ותנמסעפטתס

 ' ,בּוׁשָח םָדָא

 ,הָלֲעַנ ,בּוׁשָח ענסצמומסתמ? 40}, םענרָאֿפ

 0 066טץצ/ 6 ;ְַלל 6ס 1886 0. 6 ןעמענרַאֿפ

 ;לֵחְחַה 60 868ע6 (:00/) :(םוקמע ַחֹלְל טמ (6 82666)

 וגשֲה ,שֹפִּת 0ס םזפמץק, 60006106 :ׂשֹּפמִּת {ס 06

 00 481:6 ץע1- !(הדוצמו דֹכָל 0 98:6 (6: ,/270688)
 ט. ז. ןו = ||ובֵׁשְקַה סס םסס 11890מ ?הֹבֶׁש 80מ0ע
 יקֵּסַעְתֶה טס 06סטמ7/ 1

 ךשמ 90 608806 1986 6ש68 ןגױא וד ןעמענרַאֿפ --

 .םיניעה תא
 וס סץץץס88 1016 2681 ןצוַאה םַײב ןעמענרַאֿפ --
 ,בל קצה

 00 עט9 8 ןץס/8ֿסמ םעמָא םעד ןצעמוא ןעמענרַאֿפ --

 ,וחור בישהל שיאל ןתנ אֹל סט 01 מעסהות
 .  .ךיוןעמענריֿפַא = ךִיז ןעמענרָאֿפ

 ,בֵמָרַה 00 תופס שספ 2. 6. ןצענרַאֿפ
 ּךְרֶׁש {סזמ 5. טױרקנרַאֿפ
 הָמיִׁשְנִּב ץפמסותע)! 2ע08601088 00)/. טעֿפָאסרַאֿפ

 .הֹרָצק
 90 ססטסע} 1011 טֶמ (000/2 600/) ש. ם. ןערָאסרַאֿפ

 ,(רפעב) םֶהָס ,הָּסַּכ

 עס ?םעסיס 0086 ותם 8 םס/-  ןגוא וד ןערָאסרַאֿפ --

 ,שיא יניעב קבא ךלשה 8סמ'8 68

 } ךוש 90 סה; (626 404/) ט. 6. ןעפמָאטסרַאֿפ

 .(ךרד)

 ,ןעױברַאֿפ = ןעיארטסרַאֿפ

 ,ןרוכַאר מס == ןרִיכַארטסרַאֿפ

 ,דַחְּפַה 60 ?:18ג9סמ ש. 6 ןעשַארטסרַאֿפ

 60 61086 :םֹרק 10 ?סניזמ 8 8081 ש 4 ןעפורשסרַאֿפ

 ,(הרובח) אֵָפְרָה טק, 1168 (6 4001000)

 .עגנרטסַאֿפ = ענירשסרַאֿפ

 ףעוועגירטסַאֿפ == ןעװעגירטסרַאֿפ

 ךז -||:רירְּב ְּךֶלְכִל 90 268128ש6/ 6. ןענולסרַאֿפ

 ,ֹוריִרְּב ְּךֵלְכַלְתַה טס ט0818ש0/ 0068611 0. 24

 ןרערַאֿפ -- 898 --

 ְּךִלְכַל 90 םנמוניסמ ש. 6. ןרעדָאמסרַאֿפ
 ,בֹרצ .ּךֹרָה 90 8180, םטעמ ש. 6. ןעילַאמסרַאֿפ
 ּךלֶכֹל יבָלֵחְּב ַחֹׂשָמ 60 םשספ8ס . 6. ןעװעיצלָאמסרַאֿפ

 ' .ןֶמּוׁשְּב

 .ןעקרַאמסַאב = ןעקרַאמסרַאֿפ
 ש. ?. ךִיז -|| :לַעְרַה .םָּמַס 60 ץסוֿפסמ 6. ןעמסרַאֿפ
 ,ֹומְצַע תֶא לֵעְרַה 60 ןעס1804 1

 .הָוֲאַנ ע:166, 18082112088 5. עסרָאֿפ
 ,ׁשֶאָיְתִמ 408װפשומפ 60  טקפסרַאֿפ
 אֵלֵמ 6ס 101 טתפומ 890002 6 ןענעזָרסרַאֿפ

 ,הָנֲחַצ

 .יָרְצִּמַה גַּד טעסט9 (עז. ן-) לערָאֿפ

 ש. ז+ ךיז --||:ֵקְזַה 90 1826 016 . 6. ןרעטלערַאֿפ
 ןֹקְו סס שםצסלס 64

 םפניס נח, זמ 8119 סוסטת18980068 00/}. טגנערַאֿפ

 .הָׁשִה בֶצֵמְּב
 90 06 80 טק 30 טלעג ןוא טגנערַאֿפ ןַײז --

 ,ףסכ קחדב היה תמסמסצ} 90 26 זמ 818

 40 06 ֹות 86:816 סוסטנמ- ש ץ. ןרעװ טגנערַאֿפ

 ,הָׁשָק בָצֵמְּב היה 688

 90 סש. =. ךז -||;רֵצָה 60 םפעפווסת 6 6 ןעננערַאֿפ

 יףֵסָּכ קֵחֹדְּב היָה 6 80:8106466 709 זמסמסצ

 .רֹמָנ ,הָּלַּכ 90 11מ18מ, 601מץ1696 ש. 6. ןנודנערַאֿפ

 .הָרּומְּת ,יּונְׁש 608006 (ןז. ןע --) 8. גנורעדנערַאֿפ

 ש. 7. ךיז -|:הֵּנַׁש סס סםהתסס ש. 6 ןרעדנערַאֿפ

 ,הָּנַּתְׁשִד טס ס008086, 06 664

 ,תּולְצַנְתִה ,תּוקָּדַטְצִה ןט96111089100 5. גנורעֿפטנערַאֿפ

 ,רֵאְּב ,הֹנָע 90 םמּפשסנ סצק1פומ ש. 6. ןרעֿפטנערַאֿפ

 ש. ?= ךִיז -||:-לע ןגָה .קֵּדְצַה 0 ןט860ש,/ 64

 יקָּדַטְצִה 00 ןט9}803 0268011/ 661626 7

 ,ֹומְצע לע ןִגֶה

 טס פתפשססז סי סצק!2ֹומ 8  איׂשק ַא ןרעֿפטנערַאֿפ --

 ,אישוק ץרת 0141016 6810

 ײרַאֿפ ,גנּורעֿפטנערַאֿפ = ןרעֿפנערַאֿפ ,גנורעֿפנערַאֿפ

 ןרעֿפטנע
 .ףַעֹוו 8ט116מ, תמס:086 66)}. ןסערַאפ

 יִנאָּד ,רֶעֶמְצִה 60 םג1סטס} רטסזײש 6 ?=. ְךִיִז ןסערַאֿפ
 .קּוסָע סטפ} 00{. טקסערַאֿפ
 םפטגמפ 2 286 םזמס||/ 1004 20/ טשיּפערַאֿפ

 .ַהיִרְפִמ ,ׁשֶאבִנ
 ,הָנֲהַצ אֵלַמ 00 1111 שטנלמ 816ת6מ ? ןשיּפערַײֿפ

 ,םָמָרַּפ 90 עטלנואמ שש 6. ןכַילטנֿפערַאֿפ
 00 1086 סם 8600000ע40688 0. 64 ןענשקערַאֿפ

 00 'סס 8לטמטסנימ שש. ? ךִיז -|| ;ףֶרֹע תּויִׁשֹק יִדָי לע דֵּבַא

 ,וּפְרָע הָׁשָקַה
 .ךיו ןרע גרערַאֿפ = ןרעוו טרענרערַאֿפ

 ערָה 90 18886 רטס186 ש. 6. ןרענרערַאֿפ

 יערּוה 40 םעסיש רטסע80 7

 רֵּבַּכ ."יֵנְּפ רֹלָה 0 עסטסעס, 8616 2 6. ןרערַאֿפ

 יץֵרֲעַה

 ךיז -/|



 רערערַאֿפ

 ,ץיִרעמ .דֵּבַכְמ 86עג1עסע (2/ -) 5 רערערַאֿפ
 ,ףנמ .ךלֶכָל 80 םועלצ, 8011 ש 4 ןעקשטַאפרַאֿפ
 60 ססמ- !(ףסכ) וָּבְוַּב 0 8ףטהמס ש. 0. ןשטַאפרַאֿפ

 .הָכֹוה יט 6
 סס ס0ת103 8 מ0ע80 םינפ םעד ןצעמוא ןשטַאּפרַאֿפ --
 ,ונֹוע שיאל חכוה

 .רּכְחַה 0 ?םגיזמ ש. 6. ןטכַאֿפרַאֿפ
 ,הָרְקִמ 06סט,ס,06 (ץז.|-) 5 לַאֿפרָאֿפ
 ,הָפיִדְר טסע8600108 (2/ ןע -) 8 גנוגלָאֿפרַאֿפ
 ,ףֹדָר 90 ץ0ע860006 0. 6. ןגלָאֿפרַאֿפ
 ,טמַאלֿפרַאֿפ == טעילַאפרַאֿפ
 ,ךוז ןעמַאלֿפרַאֿפ = ךיז ןעילַאפרַאֿפ
 1ס'8 0? םס ט56 4600 ||;רּובָא ,דֵבֹוא 1089 60. ןלַאּפרַאפ

 ,םּולְּכ ליִעֹוי אֹל

 ,דֹבָא 96 טס 108 ש. . ןרעוו ןלַאֿפרַאֿפ
 601000819108, רטס18 (2/ ןע-) 8 ננוסַאֿפרַאֿפ

 ,רָּפַס .רּוּבִח
 ןטסַאפרַאֿפ

 ,םֹוּצַה יִנְפִל

 קחשמב) תֹבָׁש 10 888, םספ 10 ץ}פָצ ש. ח ןסַאפרַאֿפ
 ,םַּלֶה אֹל 90 1818110 ;(םימלקה

 ,(רפס) רֵּבַח ,בֹתָּכ 0 ססנמץס8ס} ר01196 ש. 6. ןסַאֿפרַאֿפ
 ,רַפֹופ רטע1009, םטפוםסע (2/ ס--) . רעטַאֿפַאַאֿפ

 ,ֵּבְַמ
 +0 ט010ט1, 14886 ֹועלע ש. 6. ןעשזדוקסַאפרַאֿפ

 .ךלֶכִל והָנִמ
 ,ןעשזרוקסַאּפרַאֿפ = ןע(י)דוקסַאּפרַאֿפ

 לבא 9ס 080 261016 8 1880 6

 ,קָּנִפְמ 09761011806, 66110806 04. טעקצָאֿפרַאֿפ
 | ,ורָא 90 ץ808 טק ש 6. ןקַאֿפרַאֿפ
 הֵּמַּכ 60 ססצסע שוסג 4056 ש 6  ןעשָארָאפרַאֿפ

 ,קָּבַא ,קֶבָאְב
 ,ַעֹבָצ 90 0010, תסותפ, עס ש. 6. ןברַאֿפרַאֿפ
 ,הלנעב) -לֶא אֹּב 90 6 טס םָק 90 ש 5, ןרָאֿפרַאפ

 זס 10180810 ;"לֶא רֹומ הֹסָנ 90 פטעת ֹומ ?;(םוס לע
 ש} 6, || :הֹעֶּת ,ֹוּכרַדְב הֹעָט סםס'8 טהָא) 0 888
 /  .תֹועיִסְנִּב איִצֹוה 10 8סמ0 זת 8708
 +0 ?טנמ 1890 2ת !תמ עמשטערק ַא ןוא ןרָאֿפרַאֿפ --
 ,הינסכא לא אֹּב
 0 8קסם4 811 ?מס טלעג עצנַאג טָאד ןרָאֿפרַאֿפ --
 ,העיטנב ףסכה לכ תא איצוה עגסמסָצ גת 8061
 00 101 ענעשעק עדמערֿפ ַא ןוא ןרָאֿפרַאֿפ (750.) --
 ,בנג ,רז םיכב ודי םיש 2 ססס96
 עס םוטס 8 עסע8סת קַאב ןוא ןצעמוא ןרָאֿפרַאֿפ (./40.) --
 ,יחלה לע שיא רטס 4 טסצ סמ 180 ס8/8

 .קּוסֲע טטפצ 66/. טערָאפרַאֿפ

 .ַחֵּתְרַה סס טס1} טק ש. 6. ןערַאפרַאפ
 ,תַחַּפַסְב עֶגְנֶמ 808טט} 66/- טעווושרַאפרַאֿפ

 ןרַיֿפרַאֿפ -- 996 --

 טס םסעט1ס8 !וךַּכַס 0 62180016/ 4 ןעטופרַאֿפ
 ;ְךֵבַּתְמִה 00 26 620808160 4 7 ךיז --|| :לָּכְלַּב
 .לָּבְלַּבְתִה טס 26 עסעעלס4

 ,בּוקָר 200968 60 שלױֿפרַאֿפ
 ,בֵקָרה 60 00060106 1019ס4  ץ. ןרעוו טלױֿפרַאֿפ
 ,בֵקָרָה 60 ע01 םשפצנ טט?ע01} ש. 4 ןלױֿפרַאֿפ
 ,תּומָלְׁשִּב ?ט11ש,/ 60עגק169617 600 לוֿפרַאֿפ
 ,םָלָׁש 1011 / 60ת01606 66/. טלוֿפרַאֿפ
 הֵסַּכ 80 6007סע 0198 0080 2 64 ןעילופרַאֿפ
 6 ןלופרַאֿפ

 ,םַלָּׁשַה
 ,לֶלְכֶׁשֶמ ץסע160066 66/- טמוקלוֿפיַאֿפ
 ,לֵלְבַׁש 0 ןס011604 6 64 ןעמוקלוֿפרַאֿפ
 10 8ועסמםלםסמ, 0808018ג 64 64 ןעװעדנוֿפרַאֿפ

 60 8טעקוצ א ?, ךיז -|| :םָיק םיִסְּב לע דמי קֶּזַח
 ,ֹול קַּפְסַה ס 1

 ,טושמ 8606? 601088 5 ץופרַאֿפ
 ,טָׁשְקִמ 608806 06/. טצופרַאֿפ
 ,ץופרַאֿפ = ץ'כעצופרַאֿפ ,סטכעצופרַאֿפ
 40 6עוזמ !טְׁשַק 90 8001ת, 01088 0 6. ןצופרַאֿפ

 ,(תעבגמ) טְׁשַק (6 200)
 אָכָניִּמ טסע061894 1206 (26 8-) 4 עקרוֿפױַאֿפ

 ,הָינֹוק לָׁש
 40 ֹותְוטֲַֹס ס} 4080 (/26 6/059) 2. 64 ןעקרופרַאֿפ

 ,(םיניעה) קֶבָאְּב קֶּזַה
 60 ותןטיס 0ת8'6 ס9ץ08 ןגיױא וד ךוו ןעקרוּפרַאֿפ --
 ,קבאב ֹוניע קוה טֶע 6

 ,ןיִפּוׁשְּב ףּוׁש 00 1110 2 6. ןלַײֿפרַאֿפ
 חיָה 00 ם600016 60010168 ש. 766. ךוז ןטנַײֿפרַאֿפ

 ,םיִאָנֹוׂשְל
 ,ןֵדַע 90 עס11ת6 ש. 6. ןרענַײֿפרַאֿפ
 .אֵלמ 90 1 גמ8ס 11 4 6. ןלוֿפרַאֿפ
 ,תורָדַה 4811:4120, 6011086 8. ננורעטסנַיֿפרַאֿפ
 ז0 טס זמ 6180:658, םט4סע ש. 2. ןרעו טרעטסנוֿפרַאֿפ

 ,לֹבָס ,רעֶצְב היָח

 (00.) ורְּדְקַה .ְּךֶׁשְהַה 00 08/800 0. 4 ןרעטסניֿפרַאֿפ
 ,רֵרֶמ 90 6106

 .ףֶצֵק הָלֲעַה 60 ?08חמ, 1098 6. ?. ך" ןעניפרַאֿפ
 ןרעטצנוֿפרַאֿפ ,ןרעוו טרעטצנוֿפרַאֿפ ,גנורעטצנוֿפרַאֿפ

 -רַאֿפ ןרעוו טרעטסנוֿפרַאֿפ ,גנורעטסנוֿפרַאֿפ =
 .ןרעטמנוֿפ

 .קּנַּפ סס 100416 ש. 6. ןעשטשעיפרַאֿפ
 ,חַעָתּומ 1418166, 1018801466 66 טרַיֿפרַאֿפ
 00 1686 !אְבָה .לֵבֹוה 60 1680, סנ1ומת 0. 6 ןרוֿפרַאֿפ

 ףס !הָּתַּפ סס 800000 !העְתַה 880ע85 ץו16244
 ,(קסעג דֹמָי 689801188
 {0 6006 1ת00 2 020601- םעומש ַא ןרוֿפרַאֿפ --
 ,שיא םט רבדל לחתה 8810
 לחתה 90 12186 8 ףט81ע01 גורק ַא ןרוֿפרַאֿפ --
 ,ביִרָל

 .קֶבָאְב
 90 0010װ1016 !אָלַמ 00 1846 3011 2



 ןרוֿפרָאפ

 00 טנומפ 80110ת ןצעמוא טומ סעצָארפ ַא ןרוֿפרַאֿפ --
 .שיא םע טפשה ,ןוד 8221089 2 ץסנפסת
 םישעמ השע שס 040 101800161 םישעמ ןרוֿפרַאֿפ --

 ,םיִעֹר
 ,"יִנְמָל אֵבָה 90 טצומפ 07016 ש. 6. ןרוֿפרָאֿפ
 86606/ :הָעְתַמ 101816806/ (ןעז. =) 8. רעריוֿפרַאֿפ

 | ,הָּתַפְמ
 80404106 ;הָעְתַמ 10181686108 60/. שי!רערוֿפרַאֿפ

 ,הָּתַּפְמ

 ,ןשוּפַאב = ןשופרַאֿפ
 לָׁש רּורַּפ סעטצמס 0? 400928 (2/ -) 5. לֿפרַאֿפ

 .זא הָמֹוק ןמק ׁשיִא טטמ60181266 ןעס8סת (74/.) !קֵצָּב

 ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ (0. ךעל -) 4 עלןעֿפרַאֿפ
 ,(תורוע רעש לשנ הֶּנַמְק הֶצְוִק 110016 0096 ;לֿפרַאֿפ

 ל0ס םטעס66, 6 6. ןעס)רָאלּפרַאֿפ ,ןעשורָאלפרַאֿפ

 טי

 ?0 זמט}זוקוצ , ?* ְךיז --|| ;הֵּבְרִה ,הֵרְּפַה םגט1מ01צ
 ,הֹבָר ,הֹרָּפ

 61601000 .?םֹדָא 166 (60 106 ,/269) 00/. טמַאלֿפרַאֿפ

 ,שָּגרְנ
 סס םס9 166 (60 126 /069) ש. ז- ךיו ןעמַאלֿפױַאֿפ

 ,ׁשָּנַרְתִה 90 06 6401066 ;םָּדַאְתִה

 ,תּוׁשּנַרְתַה 619010606::62 8. טַײקטמַאלֿפרַאֿפ
 .ןרעטנָאלּפרַאֿפ = ןעטנָאלּפרױַאֿפ
 ;ךַּבַמ סס ס98מ9:0, 1תמק110896 6. 6. ןרעטנָאלפרַאֿפ

 ְּךֶּבַּתְסִה 60 'טס 601808166 0. ?*. ךִיז -- ||

 ,ןצנַאלֿפ == ןצנַאלֿפרַאֿפ
 ,ןעמולּפרַאֿפ = ןעװעטולפרַאֿפ
 0 ץט+ !:הַּמַר 60 0086, 401ע806 = 6. ןעטולפרַאֿפ

 ;רֵקָׁש לַע ַחָמְבַה 8 ץסעפסת 04 טנלמ ץע!סעס8
 90 6 6. ז- ךןיז --||זְּדַּבַס 90 6422916, סנממ1
 ,הֹעָּת טס 0 9808 !ְּדַּבַּתְמִה 6

 טֵּמְמַּפ 60 0886 400 זמטסה 2. ?= ְךיז ןרעדױלפרַאֿפ
 ,יִּדִמ רֵתֹוי

 ,ןטל:שרַאֿפ = ןכולֿפרַאֿפ

 ,ןקעלֿפױַאֿפ = ןעמַאילּפרַאֿפ
 .-לע קֹרָו 80 008װ1881ג 0. 4. ןעקשילפרַאֿפ

 ומטמ0850מ, 1006 (22 ןע -) 8 גנוצַײלֿפרַאֿפ
 ,לּוּבַמ ,ףָמָׁש

 ,הָּמכְו ףֹמָׁש 90 1םוגמ8846, 90 11006 6 ןצַײלֿפרַאֿפ
 ,בּיַחְתִה 90 1260 סתס861+ 6. +- ךיז ןטכולֿפרַאֿפ
 ,רֹבֲעְו לָֹנ 0 1106 םחםש ש. 4 ןסולֿפרַאֿפ
 ,רֹבעַו ףּוע 00 117 םהט8ש 0. 4. ןעילֿפרַאֿפ

 ,עלק 90 ס1819,) 1000ע1866 0. 6. ןטכעלֿפרַאֿפ

 ,םָּתְכַה סס 8מס9) 8681 2 2 ןקעלֿפרַאֿפ
 ,םֹהָה טס 8081 0 4. ןעװעטַאשטשעפרַאֿפ
 ,הָפָוְּב ַחֹׂשְמ 90 ץופסמ ט. (. ןכעפיַאֿפ

 ;גײט םענעבירעג טימ םוז ,72817614 שטיידכיוהלטימ (א

 .זייסש-לקמ ,721ט61 שיכיירטסע

 גנומוצרַא -- 897 -=

 אֵמֲהַה 90 1088 !טַמְׁשַה 00 0119 0 6. 4. ןלעֿפרַאֿפ

 ,ַחֵלֶצ אֹל 90 4821 ;(הרטמ)
 .יּב הָפַנַמ קֵּבְרַה וס 18760+ 6. 6. ןטסעפרַאֿפ
 ,לֵּבַּת סס 80880ת, !!8טסע ש 4 ןעװַארפרַאֿפ
 הרוחס) ןעֶמ 90 1:60881 1080 ע. 6. ןטכַארֿפרַאֿפ

 ,(הינאב
 רֵּכְּׂשִה סס ספעמ טש 1820 ש 4. ןעװעצַארפרַאֿפ

 ,העָיָנִּב
 .ןעשָארָאפ רַאֿפ = ןעשָארפרַאֿפ

 -רַאֿפ = ש. ח.||:רֹּקִמ אופק ?עס9סת 60)}. ןרױרֿפרַאֿפ
 .ןרורֿפ

 ,תֶדַּב קֵבָּד ,קּודָא טוסט 60/. טמורֿפרַאֿפ
 ,םָּדְקַהְּב יןִמְז דֹועְּב טס0ומג08 006. !רֿפרַאֿפ
 ,טלעג- רָאֿפ == זַײרפ-רָאֿפ
 לָקְלקְמ 82ס1166 סצ ץסעפץקועפ?10מ 664/. טעורפרַאֿפ

 ,בּוקָר 0806ע66 !הָעַו יִדָי לַע

 טס 400 8001166 מִצ ם6;- ש  ץ. ןרעוו טעֶירפרַאֿפ
 0 םס 10800/66 ;הָעָו יִדְי לע לֵקְלִמְתִה םקנ;םל1סמ

 .בֵקָרָה
 יאֵפָּמִה ,אֹפָה 90 1600 5 א רירֿפרַאֿפ
 ,רָּכַנ 80 21160200, ס86ע82806 שש. 6. ןרמערֿפרַאֿפ

 6ס 06 080828266 ש. ז. ךױ-|| !רֶז הֹׂשֲע

 ,רֵּבַנְתִה
 5. ץכערמערֿפרַאֿפ

 ,תּורָּכַנְתִה
 ,קֵלֲחַח ,ץֵהָנ סס 1יסת, םנגססוג ש. 6. ןפערפרַאֿפ
 .הָחיִפְנ 989 (עז. ץרעֿפ) 5. ץ'רָאֿפ
 ,ׁשָאֹונ 4080000009, 6180081:00266 66} טנָאצרַאֿפ

 1 .ַחּור בּוצָע
 00 26 64680024029,/ 26 018 ש. 2. ןנָאצרַאֿפ

 .בָצֵעְתִה ,ׁשֵאָּנִה 0946

 ,רֶדָנ 0806 8. גנומַאצרַאֿפ
 ,ךֹׂוש 90 1006 ות 6. 4. ןעמָאצרַאֿפ ,ןעמַאצרַאֿפ

 : ,רדָנ
 זֹגָר 60 טעס1001ס, 88104ס ש. ע. ןרעו טלפַאצרַאֿפ

 ,בֵהַלְתֶה 60 םס סתזפמסטע660 ;לּוח

 ,ןפַאצ = ןֿפַאצר

 60 טפ 1ס יטהצ 90 8000088 0. 6. |עװעקָאװצר

 - שש .הָחָלְצַהַה דַעְּב ְּךֶרָּדִה רְֹ
 ןרעוו טלמישרַאֿפ = ןרעוו טעטַוװצרַאֿפ
 .ׁשּואְי 408װ8ו/ 8. גנולֿפַײװצרַאֿפ

 ,שָאֹונ 40800880ת5 86/. טלֿפַײװצרַאֿפ
 ׁשֵאְיְתַה 90 408ץ8וע ש. 4. ןעלֿפַײװצרַאֿפ
 ףֵׁשַּב 9ס םסטס90מ, סםהעממ 0. 6. ןרעבױצרַאֿפ

 ,םָמְקַה
 ףָּנעֶמ סטסעס8עפ והָּפְכִמ 0000160 04/. ןגױצרַאֿפ
 .קֶּנֶפִמ 04
 {0ס 8008 רט198 2 ץ600118/ ןגױצרַאֿפ ןדנור --

 ,רוומ אמבמב רבד 69

 ןעמַאצרַאֿפ ,גנומַאצרַאֿפ = ןעמױצרַאֿפ ,גנומױצרַאֿפ

811602280100, 6808 

 ַאֿפ

 ַאֿפ



 גנוקוצרַאֿפ

 ,ףֶרֵמ טעסץ 5. גנוקוצרַאֿפ
 ,ףְרֹט סג 064/. טקוצרַאֿפ
 טס 990180 (100/09) :ףֹרְט 00 0086 שש. 604 ןקוצרַאֿפ

 בֹתְּכב 90 רוט1106 שן 68 1100118808 ;(תוכת) לֵּתַּמ
 60 861 ףטוסאוק 89 8 םֹושֹמ 2106 !םיִלֹוטְלִמְּב
 ,ַּהֹבָנ ריִחְמִּב תּוריִחְמִּב רֹכָמ

 -רַאֿפ == ;רָּכְסִּב קֶּתְנַה {ס 8308 י 6. ןרעקוצרַאֿפ

 ,ןקוצ

 דֶּבַא 0 8:מ01ס םפצ (6) ש 4 ןענעקחַצרַאֿפ
 ,קֶחְִׂמּב

 .הָאְרַּפִה לַּד 111-1001:108 66/. טעפַאיצרַאֿפ
 טס ?1014016 שוומ 308/ 6. {. ןרעװ טרעטוצרַאֿפ

 ,דַחַּפִמ דֹרָח
 ,קיִּתַע ,יָנֹומְרַה ?סנצגסע, 8מ01סת6 66/. גוטַײצרַאפ
 ,גוטלצרַאֿפ = שיטַײצרַאֿפ ,שניטַײצרַאֿפ
 םיִמָיִמ ,םיִנָּפְל 1סענמסע!צ; 84016001ץ} 660 ןטַײצרַאֿפ

 ,םיִנֹומְדַה

 ,ןמײצרַאֿפ == סנטַײצרַאֿפ

 ,הוָניִׁשְר ע0818009, 1180 (עז |-) 5. שינעכַװצרַאֿפ
 טס טטנ196 (ס9טמ, 0106 406טמ 0 6 ןענעפַײצרַאֿפ

 : ,םֹׁׂשָר

 10 101800009} 202166 2 101808160 2 6. ןליוצרַאֿפ

 .רֵּפַמ 90 9611 !הֶריִפְסִב הֹעָט 1 60046109/

 ,טּוס יִפְּב ןֶסָר םיִׂש ,םֹּלָּב 0 011616 . 6. ןעמיוצרַאֿפ
 ,ליִּדְבִב הֵּסַּכ 90 ?ומ 0. 6 ןעניצרַאֿפ
 ןֵתְמַה 80 טט816 וקּזַח 0 טושמססת +. 6. 4. ןעיצרַאֿפ

 ש. ?. ךיז -|| ּוקְּנַּב פס 100016 !רָחַא 90 4618צ
 ;(םורקבנ הָּפַּכֵחה 800 6 60001060 (000/2 6 ,//1)

 ,ְךֵׁשֶּמִה 0 06 4
 ?0 8תיט2 0268 םעצװלפ וד םומ ןעוצרַאֿפ --
 ,ויפתכב ךׁשמ 8208

 ,טְׁשַמ 90 סומסס11188 ש. 6. ןרוצרַאֿפ

 ,הָניְִסִּב מת 0 88 6. 6. ןעװעריצרַאֿפ
 זס 1869 (2. ץ. ןצרָאֿפעג ,טצרַאֿפעג) ט. 6 ןצרַאֿפ

 .ַחיִפָה
 ןמּהש 116 1686 מ דמַאז ןוא ןצרַאֿפ רע לָאז (00/4.) --
 ,ורבקב חוני ס6

 ,ןעמווצרַאֿפ = ןעמעצרַאֿפ

 ּךַרֲעַה טס 1806 ש 6. ןעװענעצרַאֿפ
 ,קָּנִפְמ 0110106 וי טלטרעצרַאֿפ
 ,קָנַּפ 90 10ת616 ש. 6. ןעלטרעצרַאֿפ
 ,סד לענ הָלֲעַה ֹולְּבֹו לֹבָא 00 0016 64 6. ןרעצרַאֿפ
 .ןעווערוצרַאֿפ = ןעווערעצרַאפ
 ,רֵדֹוק 400:08806 46/. טהרָצרַאֿפ
 ;לֶנְרַּב יִלְבַכְּב רֹסֶא 60 עט? 1מ 1ע08 04 6. ןעװָאקרַאֿפ

 קֵּבְדַה 80 8006 (6 20 96) ;םיִרְמָסַמְּב רֵּבַת 90 1066
 ,םּול לֶוְרַּב תֹוטְרַּפ
 טשגפמ 166 (0004- ןַײא טומ טעװָאקרַאֿפ --
 ,(תונולח) חר"ב הֹסְכִמ |600108)

 00ט0664

 .ןעמוקרָאֿפ -- 898 --

 םיִמֹוׁשְּב רֶּמַי 90 1108 90 4080 66 6. ןעוועז טָאקרַאֿפ
 ,תָוָמ דַע

 ,לָּמַה 60 ?טײמ טק, 9004 טק ש 6. ןעשטַאקרַאֿפ
 40 סס 900406 טמ ש. = ךיז -||:(דנב ילְורַׂשו תֹפְח
 ;ֹודְגִּב תֶא תֹפִה 10 904 * סמס'8 6088 !לֵפְִתִה
 ,ֹומְצַע תֶא ןיִבָה 60 800 1088 (/70)

 ,ׁשעֶרֶנ 88108466 ;בֶהָלָנ 8609 00)- טכָאקרַאֿפ
 10 טס 88108006, ס 140466 6. . ןרעװ טכָאקרַאפ

 ,ׁשערַה
 -רַאֿפ = . זי. ךיז --||:ַחֵּתְרַה ס0ס טס11 ש 6  ןכָאקרַאֿפ

 .ךיז ןעכָאק
 60 108/6 8 10688  עשַאק ַא ןכָאקרַאֿפ (/0.) --
 ,היבוברע וא חכובמ השע

 ,"ב קׂשָח 90 1811 {מ 1070 רט10 0.7 .ךײ ןעכָאקרַאֿפ
 ,בָהַאְתִה

 ,תּוׁשנַרְתִה 81080104 5. שינעכָאק לרַאֿפ
 40 ץסעק|1סצ, !ללָּב 00 זמוא 0. 6- ןעשטָאלָאקרַאֿפ

 ז0 6 עסעק1סצ06, ש. ?= ךוז || זלֵּבְלַּב 0016
 ,לָּבְלַּבְתִה עס 06

 ,ןעטטָאלָאקרַאֿפ == |עציָאלָאקרַאֿפ
 רֹּקְמ אָפְקִה 90 390026 0. 2. ןרעװ טעַיולַאקרַאֿפ

 ;(ןעוולָאקָא =9
 וס 603086 רט10 1811:122 4 6. ןעשטָאקעלַאקרַאֿפ

 ,הָחיִׂשְּב לל

 ,ֹוהָאָל ֹורָעְׂש קֹרָׂש 90 ס0זג0 2808 ש. 6. ןעמַאקרַא
 ,רֹמָנ 90 11תו8מ 0 4. ןעשטנָאקרַא
 ,ןעשטַאקרַאֿפ = ןרעסַאקרַא

 ,לַע הֶּזַה ,-לַע ףֵּטַה 00 000ע00 ש. 6. ןעפַאקראֿפ
 זס 2000 :טָּמַה 90 סעטזמץ1ס 4.6. ןעבָארעיצָאקרַאֿפ

 ,םַג ןְפֹואְּב הֹׂשֲע
 ךלכל 00 61ע9ע וט1טמ 02:016106008 0. 6. ןקַאקרַאֿפ

 ,הָאֹוצְּב
 ,םָּמַה 90 טט11ת1:16 ש 6. ןעשטרָאקרַאפ
 ,קֶלָּפ ,קֶקָפְּב םֹהָס 90 0094 טק 0 6 ןעװעקרָאקרַאֿפ
 .ְךֵלְכִל ,לֵאָג 00 ט081008/ ש. 6. ןעקשטַאוו| קראפ
 ,הָבָצ ,ַחּופָנ םדטס116ת 60/. ןלָאװקרַאֿפ
 זס טפצ:ץֹחָל סס ץ088. סמק;ס88 ש, 4. ןשטעװקרַאֿפ
 ;הָחָלְצַהַה רַעּב ְּךֶרֶּדַה רֹדְנ 946 טּמֶ} 00 8
 ,זא ןעוועילְבַּתרַאֿפ =

 .ּךֵלְכל 60 8011 ?. 6. ןגוטױקרַאֿפ
 ?0 ססמטסעל 100 0081 0, 6- ןליוקרַאפ
 ,רֶּכְמִמ ,רֶכָמ 8816 (ץז. | =) 5. ףײקרַאֿפ
 ,רֹכָמ 0 8611 ש 6. ןֿפױקר ראפ
 ,רֵכֹומ 846116 (ן/. =) +. רעֿפ וקרַאֿפ
 טֶנ 0 60068 90 680 40108 0 4. ןעפי לוקראפ

 1 ,םֶהָפָל ְךֹפ

 5 טא

 היה ,הֹרָק 90 0063, 9846 1806 0. 4 !. ןעמוקרָאֿפ

 ,ןצישפיל ייב ןשטעווקרַאֿפ .ז (א



 ןקיקרַאֿפ
 :ילָא ֹוּבִל םיִׂש אל 90 1086 889 05 6 4 ןקוקרַאפ

 90 8486 ש. זי". ךִיז --|| ;הֹעָט 90 381:6 8 תעל6

 .יִּב לֵּכַּתְסַה 8
 00 1846 2406 ןצעמוא ףיוא ךיז ןקוקרַאֿפ ( /30,) --

 ,שיא השעמבכ השע 2 ךס180מ

 0 0010621/ 128068 רטנפמ יש 6. ןעװעטיקרַאֿפ

 יַהיִטְּב ַחּוט טוט

 רֹוָפ 90 1889ס0 וו 8 60221ת יו 4. ןעלטַוקרַאֿפ

 .תָרָׁשְרַשְּב
 ?ס 800 1060 8110 09 ססט8 ומי 0.2 ךִיז ןכַײקרַאפ

 .תּודָבְכִּב םֹׁׂשָנ 0 'טס 8801101811021 ;הֶרֶה יִלְּב לֵעָתְׁשִה

 900 100060) 108/6 ע0626 2 44 ןגוכעלַײקרַאפ

 ,לֹנֲע הׂשֲע ,לֶּנַע

 90 1011 םיטפש 90 80106 ןנ1806 0 4 ןעלקַײקרַאֿפ

 .םֹוקָמ הָזיַאל לֹלּנ
 ,תּונְַמְצַה 6016 8. גנולוקרַאֿפ
 ש. 4 ךיז -| :רֵרָק 10 עגמעס 6016 = 6 ןליקרַאֿפ
 ,רֵרָקְתֶה .ןֵנַטְצִה 90 6800 4

 90 טס ת88060 טָק} 0 ש 2 ןרעװ טענסיקרַאֿפ

 .םֶחָּטִה .קֶבָד יִדָי לַע רֹּבִה 01086, 89סמ

 00 ?ט;מ טק} ?טעמ 28106 2 66 ןעװעריקרַאֿפ

 בבֶס 10 סטעמ 88106 שש. ?+ ְךִיֹז -| ;הֶּדְצַה בֵּפֶה

 ,הֶּדצַה
 ;(ןמז וא רבד תֶדָמו רוצה 8201460100 6. גנוצרַיקרַאֿפ

 םמטעסט180100 ;(יתורפס ןינעג רוצְק 8011 6

 ,(הבֵּת) רּוצְק

 ;(ןמז וא רבד תדש רַצַה 90 8מ01168 ט. 6 ןצרוקרַאֿפ

 900 8001601806 ;(תוופפ ןינע) רֶצֵק {ס 86

 ,(הכָּתִ) רצכ

 90 ּוםיִרְמְסַמְּב קַח 10 תמו טק ש 6. ןפַאלקרַאֿפ

 -רַאֿפ = !הָחיִשְּב לֵּבְלַּב ס0ם?ט86 ר ווג 18 ת

 ןעוועקָאווצ
 .ךוז ןבַײלקרַאֿפ = ךיז ןבױלקרַאֿפ
 .(עבצוש הָׁשקְִנָׁש 8011 (קזָשס) 06/ טענקַאילקַארֿפ

 .ָיִטֲעה םֵלֹועַמ לֶּדְבִנ 610180:81 66)}, טרענזױלקרַאֿפ
 אֹּב 00 200 תוס 8 1806 ש. = ךז ןבַײלקרַאֿפ

 ,םֹוקָמ לֶא
 90 808206/ זמסמסצ 301 0100008 4 6. ןדינלקרַאֿפ

 .ןרוקסַאמרַאֿפ = ;םיִדָנְבִּב ףֶסָּכ וָּבְוַּב

 .םֹמְו ַחּוט .קָּבַּד 0 118896 טק ש. 6. ןעולקרַאֿפ

 םֹמָה 900 םפסטת סצ} נומםומש ש. 6. ןעגנילקרַאֿפ

 | .לֹוצְלֶצְּב

 60 188064 ר סג 4 706080 2 6 ןעװענולקרַאֿפ

 ןֹוּדְִיְּב קח
 60 טסמֹומ 90 םנםסט1469 . =. ְךיֹז ןעולקרַאֿפ

 .בֵהְבַה
 804100/ :הָקעומ ץעס880ע6 8 טַײלטמעלקרַאֿפ

 יהָׁשַה בֶצֵמ ס110ט19צ סתגמ82188810609 ;הָנָאְד

 ,הָכּובְמ
 .ץֹחָל טס ץע088 סמקעס88 0 6 ןעמעלקרַאֿפ

 ןעלפירקרַאֿפ --- 899 =

 10 1061 םס8צצ 86 ןצרַאה (םַײבנ ןוא ןעמעלקרַאֿפ --

 .ובל לא בצעתה ,הקעומ שגרה 6
 ,טַײקטמעלקרַאֿפ = טַײהנעמעלקרַאֿפ

 8ו1מ1- (!) (ע?. רעטרעוו -) 4 טרָאװהענעלקרַאֿפ
 יהָנָטְתַהַה םֵׁש םט4106 תסטת

 יָנְמְקַה 81נמומוגל1סמ, 16601104 .  גנורענעלקרַאֿפ

 יְהָתָהְּפַה
 ֵסְקַה 60 610012182, 1064006 += 4. ןרענעלקרַאֿפ

 ,תַחְפַה
 .ןעװלקרַאֿפ = ןפעלקרַאֿפ
 ,םָּתְכַה 0 2109 2. 4. ןקעלקריֿפ

 שקֶׁש 80801:066 ֹות ?גסט8ל8 04/ טרעלקרַאֿפ

 ,תֹובָׁשֲהַמְּב

 ש. זי. ְךיז -| :בֹׂשָה 90 6028/646+ 4. ןרעלקרַאֿפ

 .ןֵנֹוּבְתִה ,תֹובְׁשֲחַמְב עקֶׁש 90 .661086, ,4ָׂ

 .םֶּפְכִמ 91, 102104466 46/  טקַאנקרַאֿפ

 60 8'000-ס2ע !טַּמַה 90 רטע12116 2 6 ןשטיינקרַאֿפ

 .טָמְׁשַה 60 0116 ;(רפסב הלע הצק) לֹמק

 60 406 שגפמ 8 400 10 116, ש 6. ןפינקרַאֿפ

 ,רָּבַח ,רֵׁשֹק ירָׁשַקְּב רׂשָק 6046

 40 ;(הלותכנ רֹעִי ,םָרָא 8ס םס?ע09מ 6 ןסנָקרַאֿפ

 50 0600106 6ת82866 שש. 7 ךיז -|| ;םֹנָה {ותס

 ,םֵרָאְחַה ,םֶרָאַה
 .ׁשּול 90 1:6860 הוא (00600) 2 6. ןטע נקרַאֿפ

 ,ןֿפַאלקשרַאֿפ = ןטכענקרַאֿפ

 0 (ן*ָק)) ורֵּתְמַּכ וס טטסוסמ ש. 6. ןעלפענקרַאֿפ
 .רֶחַא ט6

 .ןעמַאקרַאֿפ = ןעמעקרַאֿפ

 י-ןיֵּב ןָּתַמּו אָּׂשַמ י-ןיִּב םַחָי 1מלסעססטו'86 5. רעקרַאֿפ

 16ט61800) 1טסע060, 60:66 686 80/} טר עקרַאֿפ

 !תֶהֶׁשֶמ .לֶקְלְקִמ ןעסניטסע86  !ְךּופָה רטעסמ9 וטּהִצ

 יּדְפֶהֶל סם 986 ססמ?עפנצ 60. |

 40 ?טנמ 0ט6/ :בַסֶה 90 ?טעמ 6 64 ןרעקרַאֿפ

 40 ם8טס 1ם9סעץ- :אָמאַמ 0 8וטססק סט ;ְךֹפֶה

 סי 7. ךיז -|| :-ִע ןֶּתַמּו אָּׂשַמְב היָה ס0ט:86 טטוומ

 י"ק ְּךֵפֶהַה 00 06 ?טנים640 0

 ףעוועריקרַאֿפ = ןעװערעקרַאֿפ

 .הָמָׁשְנַה סמטס010609 8. גנורעפרעקרַאֿפ

 .םֵׁשְנַה יםָּׁשַּנ סס סנממס0י/ ט. 6. ןרעפרעקרַאֿפ

 ןרעוו ןכָארקַאב = ןרעװ ןכָארקרַאֿפ

 ."םִע ביִר 60 1811 סט4 = ?= ךוז ןגירקרַאֿפ

 ?0 800 !-ָללֹהָו 80 סעססק וםֹוס . 8. ןכורקרַאֿפ

 ,םֹוקְמִל ַעֵּנַה 0 8 6

 יששה ףלָא .ז ,יששה ףלא ןוא ןכורקרַאֿפ --

 יקָארע בווב .ז ,קָארעבוװב ןוא ןכורקרַאֿפ --

 .םָּקִעְמ ,הָוֲעַנ טסם9, ס1:00466 0}. טמירקרַאֿפ

 טי זי ךיז -|| :םּקַש הָּוִש 90 2688 4 ןעמורקרַאֿפ

 םַּקתַע 60 006 120068, 10 108246 טְסעֶװע 6

 | יויָָּפ

 ,יב םּומ ןֹתָנ 90 סניוקע1ס . 6. ןעלפירקרַאֿפ



 ןצורקרַאפ

 .קֹלָח 90 םימהפמ, 146 ש. 4. ןצורקרַאֿפ
 00 2298 8'020 4669מ ןווצ וד טומ ןצ:רקרַאֿפ --

 - ,וינש קרח
 ןעוועצָאמרַאפ = ןעװעפמערקרַאֿפ
 ,ַחֹכ חַמָר ,ׁשֶּלַה טטס8:} 966016 66/. טקנערקרַאֿפ
 +0 80סמ8 ?מעסט94 112688 ש 6. ןעקנערקרַאֿפ

 ,הָלֲחַמּב ֹונֹוה איִצֹוה

 זס 1686 886ע8: יב ֹנָּב 0 טספיפצ ש. 0. ןסָאררַאֿפ
 ,הָעְתַה

 ,רֶּדַס 10 869 זמ 0661 ש. 6. ןעמָאררַאֿפ ,ןעמַאררַאֿפ
 ,ןֹוכְנ אֹל םֹוקָמְּב םיִׂש 90 זמ1818ק !(תיב) הֵַּּפ

 ,הָרּולֲה הֵּלֲעַה פס ץט89 ש. ח. ןצָאררַאֿפ
 .ץֵמֲחַה 90 ןסםטסת (80000) ש 6. ןענעשטשָאררַאֿפ

 רֵהְּׁשַה טס 0180/660 רשֹופ 8016 6. ןרעכױררַאֿפ
 וס 1ו86 :ןֵׁשֲעְל לֵחָה טס 0681 90 87101:6 :ןְשֶעְּב
 ,(תרטקמ ,הרגס) קָלְדַה (6 0400) 6 10126)

 ,עֶר םֵׁש לַעַּב 111-ע00ט166 66. ןֿפוררַאֿפ
 ךיז -|| :ןֵמְוַה ,אֹרָה 90 0811, 1716 שש 6. ןֿפוררַאֿפ

 ,ייֵרְבדְּב עַיַּתְמִה ,-ָּב םֹוקָמ חֵאְרַה 90 2016 40 44 7
 ,ןעלגוררַאֿפ = !-ל ףֹהְד 90 8מסטס 1מ ש 6. ןקוררַאפ

 וס 8081 106 88028/מ 1006 טנלָאשט ןקוררַאֿפ --
 ,רונתב תבשה ילכאמ רגס 1ם 926 סצס|מ

 .ַחיִרְּב טס19 (עז. ס -) 8. רעקוררַאפ

 ַיִרְבִּב רֹנִמ 90 2016, טפ 6. ןעלנוררַאֿפ
 ,ןעוועגנרטמַאֿפ = ןעװעגִיררַאֿפ

 ז0 89006 ֹומ +מס תגועס 0. /. ןרעװ טעגווררַאֿפ
 .ץֹּבַּב ַעֹבֶט

 טס 810006מ :קֹהָמ 40 0109 0ט9 ש. 6. ןבַײררַאֿפ
 | ,קלָחַה

 דֶרֶמַה 60 טססע604 ןוצ רקופמ דטס168 0. 4 ןדַיוררַאֿפ

 90 81מסס/מ :-לַע שחל 40 ס09114 8308 !םיִרָבְדִּב

 ;(האיגש) םיִרָבְרִּב קֵלֲחַה ס7 9811004: (6/ 2/0:0060)
 הֹנָׁש עס 210מ06/ !ת 8קספעותא ש.7. ךי-|
 60 0108 02608611 סצ 1106 רטס108 !םיִדָבְּדִּב

 ,םיִאָנ םיִרָבְדִּב קֵּדַשְצַה
 00 סםסצצמ 2087 486 ערה-ןיע ןַא ןדוררַאֿפ --

 ,הער ןיע לע שחל 6110008 01 פמ סט1} 6
 ?0 ?טת 2008 ןווצ וד ןצעמוא ןדווררַאֿפ ( /0/.) --

 אישה 8 ןץס180ת'8 210000108 104 8 םטס(64
 ,רחא רבדל שיא

 0 טטס146 2 תס180ת טוט םוצ ןצעמוא ןדנוררַאֿפ --

 ,תומ דע םירבדב שיא האלה 60 4688
 ,ןרעכױררַאֿפ = ןרעכוררַאֿפ

 וס 18180 טק, :ערָק 90 108 טק 0. 6. ןסַײררַאֿפ
 10 ש. ?. ךיז || ְךֶרֶאָה ,טֵׁשֹוה ,םֵרָה 6180, 891690
 ,םַטֹוקְתֶה 1811 סט6

 60 18186 טמ 0268 2080, ּפָאק םעד ןטַײררַאֿפ --
 וראוַצ טשוח ,ושאר םרח 40 01846 8'020 4

 ,(הלעמל טיבהלנ
 ,ובנז םרה 90 18186 108 1211 קע םעד ןפַײררַאֿפ --

== 400 -- 

| 

 ןגוװשרַאֿפ

 ,ףא הבגה 60 20 גט זָאנ וד ןסַײררַאֿפ (,/10.) --
 ,האנתה

 ;(דכו עיק) ןֵקַּת 90 18000) עסק8וע ש. 64 ןטכוררַאֿפ
 ,(תועש ןֵּקַּת 00 046

 ,ןרעמוארַאֿפ = ןרעמוררַאֿפ
 רֹנֶמ 60 ץט9 !מ ח8160980808 0 6 ןעלגנוררַאפ

 ,הָנָבִל יִאָצְחַּב
 ,הָאַנ פטפ:מֹוש 00/. ןסוררַאֿפ
 ,עגּושְמ = טקִוררַאֿפ
 חיִרְּב טס18 (21 ךע --) 5. לקוררַאֿפ
 ,םָׁשָנְּב במְרַה 00 יטס9 טָצ 181 ש. 64 ןענעגעררַאֿפ
 ,המָדְקַה = עדעררָאֿפ

 .ַָׁשֹוּמ ,דֵגֹוּב סע9190ע (עז. -) 5. רעטעררַאֿפ
 ו0 101046 ות 186 20060ט89 ש. 6. ןענעכעררַאֿפ

 90 101810010ת, עםו8- ש. ?= ְךִיז -|| ;ןֹוּבְׁשֶחְב אֵכָח

 ,ןֹוּבְׁשחַב הֹעָט 081ס(6
 ,ׁשֹפֶּת סס 800080:80} 86126 . 6. ןרוטשעררַאֿפ
 ,ןמוַאש = ןטַאשרַאֿפ
 רַחַאקְּכ רֹכֵמ 00 28ע96/ םיטפצ 0. 64 ןרעכַאשרַאֿפ

 ,דִי

 ,רּורָא סטנ866 66). ןטלָאשרַאפ
 תֹוחּולְב הָּפַּכ 90 108108009 2 6. ןעװעילַאשרַאֿפ

 ,(לתכ)

 80ףט16, 0098ומ, ץעססטעס ש 6. ןֿכַאשרַאֿפ
 שי ז. ךןיז -||:אֵצְמַה טס 2110140 !ׁשֹכָר .נֵׂשַה
 ,הָרּוקְּפ ןתָנ ,הֶּוַצ סנ:461

 0ע46+ 8 ץס180ת ןצעמוא םימ ךוז ןֿפַאשרַאֿפ --

 ,שיאל תודוקפ ןתנ ,רבד תושעל שיא לע הוַצ 8006
 | ,ןעלםיורטרַאֿפ = ןעלקָאשרַאֿפ
 ,ףֶרֹע הֵׁׂשָק םסטסטסניג 46)}. טרַאשרַאֿפ
 808046/ ום 0. 6. ןעוועג - ,ןענ|ַאטַאלרַאשרַאֿפ

 ,תולָלֹוחְּב ֹוְּמַּכ וֵּבְזַּב 60מ80מסנִש
 ססטסז יש19מ :ןֹנָמ ,רֹבָק 0 םטנצ = 6. ןרַאשרַאֿפ

 ;הֹהָה .ףֹרָנ 60 1806 טק :!רֶפָעְב הֵּסַּכ 6818

 .(דגב ףנכ) הָלְעַמְּל לֹֿפָה טטס8 טק, ?טנימ טמ
 ,דָּדַה פס 8מפנקסמ ש. (. ןֿפרַאשרַאֿפ
 לפה 600466 טק, ?0:466 טק 40/ טצרַאשרַאֿפ

 ,(דגב ףנכ) הָלֲעַמָל

 ,םלֲעַה 0 6ו88עץקספ ש. ץ ןרעוװ ןדנואװשרַאֿפ
 ,םּוגָע ,לֵפָא ם1ססנמצ, 6181081 40}. סצרַאװשרַאֿפ

 ,לבָס 90 8ט116/ 6 ע. ןרעװ טצרַאװשרַאֿפ
 ,רֵחְׁשַה טס 1801 0. 64 ןצרַאװשרַאֿפ

 {0 סעותק ןגױא יוד ןצעמוא ןצרַאװשרַאֿפ (/70.) --

 ,שיא לע הפרה אבה 828106 טמסמ 4 ץס;ע8סמ
 90 1109 88:מס ןצרַאװשרַאֿפ םינפ טָאד ךיז (4.) --
 אבה טמסמ 0468018 40 22010114066 .ָ,1

 ,ומצע תא לפשה ;ומצע לע הפרח
 40 ח888 סטסע/ זת 8116006 2660 0. 2. ןגַײװשרַאֿפ

 ;רָבָּד רַּתְמַה ,הָקָיִתְׁשִב רֶבָּד לַע רֹבֲע 8601, פטעק'8
 .(ןובלעג תּונָלְבַמְב אֹׂשָנ 90 טעסס}1 (60ג 2000//6/)
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 טגיסַיײװשרַאֿפ

 ,הֶָעְו הָּפְכֶמ םוטספוש 600. טגוסייװשרַאֿפ

 (06.) ּ!הָאְלֶה הֹהְׁש 10 םיחוזג םשפש ש. 8 ןעמוװשרַאֿפ
 הֵּמַּכ ,ףֹטְָׁש 0 110064 ש. 6.|:ףֹלָח ,רֹבָע 90 88

 יםָרְנְב = }
 .הַּמַר 90 6086 661804 4 ןעלדניוושרַאפ
 90 408- ({. 2. ןרנואושרַאֿפ) 0, . ןדניושרַאפ

 .רֵתָּפַה ,םִלֲעַה פממס8/
 -רַאֿפ =(. 2. ןענואושרַאֿפ)פ 2 4. ןענִוװשרַאֿפ

 ,ןדנוװש
 ,םגומװװשרַאֿפ = טצוװשרַאפ

 ,עַוָה סס 06 ֹומ 8 8סטס8? ש ץ. ןרעװ טצִוװשרַאֿפ

 ,הָעָז הֵּמּכְחַה
 :הָעֵוְּב בֵטְרַה 90 טסס9 טנ9מ 8טס8+ ש. 6. ןציװשרַאֿפ

 ,הָעַוְּב הֵּמַּכְחַה 60 טס ֹוג 8 830086 ש. ?- ךִיז --|

 .לַּלַח טס 668601846, עניס?806 6. ןכעװשרַאֿפ

 יוַּבְוַּב סס 8008206/ ש. 6 ןדנעװשרַאֿפ

 ,ןָזְבְוִּב 808006נ61 (2/. ס --) 8. רעדנעװשרַאֿפ
 ףֹמָׁש 60 טס888 01+ ?. 6. ןעקנעװשרַאֿפ

 90 ש. ז. ךיז --|| :ַעֵּבְׁשַה 00 ססמןטס ש. 6. ןרעװשרַאֿפ

 ,ייִּתְלִבְל רֹדָנ עסעסוגמס6 4012

 90 0010ז016 מת 0:110206 ׁש. ?. ךֹו ןגידלושרַאֿפ

 עקֶׁש 0 ט6 ןםצס1ט06 ת 46018 :ַעֹׂשִּפ ,אֹסָה
 ,תֹובֹוחָּב

 רֶּפִס תיֵּב םעטקפנפלסניק 86001 (2/. |=) 8. לושרָאּפ

 | . .ףיִּפַמ
 ,הֶׁשיִרְּד ,הריקח 1םסטֹוזיל 10680189110  8. גנושרָאפ

 ט0810) ץ180/ ;הָרֹק טס2נמ (2/. |-) 8 טשרָאפ

 .רֶוְרַּפ םטמטנמ (2/ טעטש --) 5  טָאטשרָאפ

 יץִקְעְנ ע110/66 66)/ ןכָאטשרַאֿפ
 טעפעסמ 1806, ונממט- ןגױא ענעטָאטשרַאֿפ (46) --
 ,הפצוח ,השוחנ חצמ 6

 גמ061:818201ת8 1061180206} ט1 5. דנַאטשרַאֿפ
 ,לָבֵׂש ,הָנּובְּת ,הָמְכָח ,תַעַּד ,הָניִּב 8סמ80, 1880
 .רשי לבש 60זמזגסמ 8686 דנַאטשרַאֿפ רעמנוזעג --

 000891081108 :הָמיִתְס 800/ץ1ת 8 גנופָאטשרַאֿפ

 ,תּוריִצֲע
 ,םּומָא ,םּותָס 890960 טמ 66/ טפָאטשרַאֿפ

 שיא 8106101680 (חומ) ָאק רעטּפָאמשרַאֿפ ( 260.) --

 . .ׂשֹפִט ,חומה םוטא ,הנבה השק
 ,םֹמָא ,רכָמ ,םֹהְמ 9ס 8900 טע 6. 6 ןֿפָאטשרַאֿפ
 ,הָׁשקָמ 881462060 00/. טקָאטשרַאֿפ

 הָׁשְקַה טס 8206 (8'0206 70602) 2 0. 4 ןקָאטשרַאֿפ

 .הֵׁשְקֶה 00 06 1181:062606 ;(ובלג
 ,יּוׁשָק 801110688 5. גנורַאטשרַאֿפ

 .אּופָק ?יסעסמ :הָׁשָה 8111 40/). טרַאטשרַאֿפ

 .קּוּזַח 80ע600מ0תותפ 8. גנוקרַאטשרַאֿפ
 יקַּוַה סס 8ויסתס?מסמ ש. 6. ןקרַאטשרַאֿפ

 8016- (10. רעביטש - ,ןבוטש -) {. בוטשורָאֿפ

 .רֹודְזֹרְּפ 6מתנמ טס1) ?01610014

 ןלעטשרַאפ -- 401 --

 יקָכָאְפ הֵּסַּכ סס ססטסז שטופ 4089 2 . ןבױטשרַעֿפ

 .(לגרג ַעֹקָנ טס םץעפגמ (8'006 ץס0,) 0. 6. ןכױטשרַאֿפ
 ְךֵלְׁשַה ,הֹחָּד טס :סעט61866, 161009 ש. 6. ןסױטשרַאֿפ

 ,ויָנָּפ לַעָמ
 9ס טסססזמס 8006001688 2 2. ןרעוװו טמוטשרַאֿפ

 .םֶלָאֵה
 .ןרעװ טמומשרַאֿפ = ןעמוטשרַאֿפ
 00 1021:6 2|/טת+) 102826 6ט1| .  ןגיפמוטשרַאֿפ

 ,הֵחְקַה
 ,חֶרֶמָנ ,ׁשֶאְבִנ 801011מ9 16916 06/ ןעקנוטשרַאֿפ
 ,ׁשֵאְבַה 90 טס00106 36110 ש. ע. ןרעװ ןעקנוטשרַאֿפ

 .ֵַרפַה
 ףֹהַּד 0 עט8ג 1תםלס 8 00/ת0/ 2 4. ןפוטשרַאֿפ

 ,ןפָאטשרַאֿפ = ;ןֹמִמ ,ןֵּפְּצַה 0 ץוגפ מ :תיִוזָל
 .יָּדֹותְּב הֶכיִתֲה רֹפִּת טס 1606 ומ ש 6. ןעװעקוטשרַאֿפ
 00 טת06080226, 00100160626 2. 6 ןַײטשרַאֿפ

 וס ט2061818460 ש. 266 ְךִז -||:גֵּׂשַה ,ןֵבָה ,ןיִּב
 .ּוהֵעְרָל ׁשיִא ןֵבֶה 6860 0146

 .ראָב 600 64018ות ןײמשרַאֿפ וצ ןבעג --

 ,םֹנָר ,לקֶס 90 860086 ש 6. ןענײטשרַאֿפ
 .ןְּבָאְמ .ןֶבָאְל ְּךֶּפִהָנ ןט601:1:166 06/. טרענַײטשרַאֿפ
 .ןֵּבַאְתִה 60 26 ץס9ע11160 .{  ןרטוו טרעניוטשרַאפ
 .ןֵּבַא ,ןְבָאְל ְךֹפֶה 00 ץסועו ש. 6. ןרענַיײטשרַאֿפ
 !הָׁשְרּוט ע6ע1:086008006 (2// -) 5 רעַיוטשרָאֿפ

 ,שאֹר ,גיִהְנַמ 1686
 אֵלמ 80 11 שנלג 8 896ת0ג 0 6. ןעקנוטשרַאֿפ

 ,ׁשֵאְבַה 00 600146 16116 ש. || :הָנֲהַצ אָּלַמ ,הָׁשֹאְב

 ַחֵרְסַה
 קוח 90 188004 ש19ג ץנמפ ש 6. ןעװעטֿפיטשרַאֿפ

 .םיִרְמְסַמְּב
 ,העָּת ,אֹמָח 90 8נמ, סז+ ש. 4 ןֿפוטשרַאֿפ
 60 8טק- :סלוק ׁשֵלֲהַה 40 100106 שש. 6. ןקוטשרַאֿפ

 ,(העומש) קֵּתַׁש עס"ס8

 ,ןש רָאֿפ = ןטשרָאֿפ
 ץֹוק בחָּה 0ס םספ 9 ם8ץוותוסע ומ ש ס. ןכעטשרַאֿפ |

 .(םיִנָשה ןיב ץוקו קַבָּדַה 90 86108 2 ?= ךיז --|| ֹורָׂשְבַּב

 עס 1846 8 1106 רעגנוֿפ וד ךוז ןכעמשרַאֿפ (44.) --

 : ,דחׁש חקל

 הֵלֲחַה 9ס 64002ת86) 2846 6. ןעװעכעטשרַאֿפ
 ;(הרוחס)

 ;תֹוׂשְפַהְתַה 6188186 ;םּוּפִח טפניז1מ 5. גנולעטשרַאֿפ
 לע דחא בכוכ יוסכ) הֶרְּתְסַה ,יּוּטְּכ 000118110מ (69/2")

 ,(ףחא בכוכ ידי

 הֶנְצַה 1מסעס4ט00004 (2/ ןע--) 8 גנולעטשרָאֿפ
 .(ןויזח) הָנְצַה ןסס1101ױ806  !יֵנְפִל

 618861מ0166 :ׂשֵּפַהְתִמ 615818066 66/ טלעטשרַאֿפ

 018- :תֹוׂשְּפַהְתִה 01880186 5 טַײק -|| ;ַעּובְצ
 ,תּועיִבְצ 8ננמונ18110ת

 40 8סזססת, !רֲעְּב רֹדָג ,םֹסָח 90 סה: ש 4. ןלעטשרַאֿפ
 40 01500186 2 ?. ךיז - || :הַּמַּכ ,-דַעְּב ְּךֵמָה 606 |



 ןלעטשרָאפ

 00 וַעְּבַטְצִה 90 64188010016 :ׂשֵּמַהְתִחי 1

 ,הֵּסַּכְהַה ,ֹודֲעַּב ְּךֵסֶה 8060 1

 00 1םזעס- !רָאָּת 00 ע60ע68600 0. 6 ןלעטשרָאֿפ
 .הֶּמַּד 90 1218816 שש 7? ךיז --|| : גֵצַה 6

 ,םֹתָח 90 8681 . 6. ןעלפמעטשירַאֿפ
 14961186ת3, 86281016 46/. גידנעטשרַאֿפ

 ,לָבֵׂש ,הָנָבֲה 10061118:60066 5. טַײק -- ||

 -רַאֿפ = :ןָבּומ 1401181016 66/. ךילדנעטשרַאֿפ
 .גודנע טש

 ,רֵּפַּת 80 ףט116, 8610 ש. 6. ןפעטשרַאֿפ

 .קָקָּפ 8לסעקסע, ססעעצ (;. ךע --) 5. לקעטשרַאֿפ

 .םָֹא ,םֹתָמ 90 8900 טמ ש 6. ןקעטשרַא

 ,רָּפּומ תנתעס0 60). טרעטשרַאֿפ
 החמש 10489460 107 החמש עטרעטשרַאֿפ ַא --
 ,הרפומ

 ,תַּבְׁשַה ,רֵפָה 90 זמפ טי 6  ןרעטשרַאֿפ

 :קֹחָמ 90 811146 סט? 080061 ש. 6. ןכײרטשרַאֿפ
 ,חֹחָמ 00 יטנמס 41
 00 רטנמ6ס 011 8010016 ץכעײפש ןכײרטשרַאֿפ --

 ,(א קר החמ

 800ע06718000 ס} תם 89/086 0640 טלכורטשרַאֿפ
 .(הבת) וָק יִדְי לַע רֶצִקְמ

 00 8001661806 טצ 8 8110166 0. 6. ןעלכורטשרַאֿפ
 .(הבת) וָק יִדְי לַע רֶצַק

 0ס 861008 טק !מ 2 2ט281/מ8 ש. 6. ןעבָאשטשרַאֿפ
 ,הָּפִנ הָריִפְתִּב רֹפְּת זמפממסע

 .ץֹחָל יקֹחָּד ס סןעמסמ 0 6 ןעמישטשרַאֿפ

 ,טַײק = ,ןדוושרַאֿפ = טַײק - ,ןדישרַאפ
 ;ײלַע הֹרָז 60 טס8?עסש ורָזַּפ 90 8166 2. 6. ןסישרַאֿפ

 ,(הריפח) םָּתַס ,אֵּקִמ 90 81/ טמ, ססשסע (6 4:0/)

 ,הָּתַה ןיבה 90 תנפ6 468 וומ ןטושרַאֿפ --

 8. טַײק --|| :הָנֹוׁש 61116160+} טפני1סט8 00. ןדִיישרַאֿפ
 ,תֹויָנֹוׁש ,יּוּנְׁש ש5נ1697 610 סנ8ו9ש

 ;ץּורָּפ ,לָלֹוה טט8מ?סמ, 1106ת0/008 00/ טַײשרַאֿפ
 ,תּולְלֹודה טט900מס088, 11600110082688 8. טַײק -- ||

 ,תֹוצירּפ
 ,-לֲע רֹוא ץֵפֶה 90 1801246 טמסת 0 6. ןענַײשרַאֿפ
 10 ּ!הָקְׁשַה ,רֵּכִׁש 900 102046 ףזטתמ! שש. . ןרֹוּכיִׁשרַאֿפ

 ,הָיְתֶׁשִב ֹונֹוה איִצֹוה 80646 גמ 4114

 ,ררָא ,לֵּלַה 90 200ט186 ש. 6 ןטלישיַאֿפ
 ,ןוובעג .ז ,ןוובעג םנצעמוא ןטלושרַאֿפ --

 .ׁשָּפֲעֶמ ,ׁשּובָע זמסט107 06 טלמושרַאֿפ

 ,ׁשֵּפַעְתֶה .ׁשֶּבַעְתַה 90 809 זמסט18צ 6 4 ןעלמשרַאֿפ
 ,הָלְגַה 60 08218מ, 64116 ש. 6. ןקִיׂשרַאֿפ
 .הָעְצה עסץמס8נסמ (2/. |-) 8. גָאלשרָאֿפ

 40 ּוםיִרְמְסַמְּב קֵּבְדַה 60 281! טק שש. 6. ןגָאלשרַאֿפ

 טס 8170 8 0860 ש. 2. || :(החיׂשמנ ַעֵרְּפַה 1גפסניעטק9

 ;ןֹובָנ

 וי

 ."בוט בלא ןיא (א

 ןלָאמשרַאֿפ -- 402 --

 40 מ8טס 186 8000818006 !עֶר ַחיֵר ןתָנ 1

 ,רֵּתַּתְמִה 80 2106 ש. ז-. ךיז -|| ; -הֵאְרַמְב הֹיָה
 {0 8024 8 8246 82611 40 ןָאנ ןוא ןגָאלשרַאֿפ --
 ,ףאב הנחצ הלעה 1460 6

 הארמכ היה 10 םקמספע 166 טור ןוא ןגָאלשרַאֿפ --
 ,םדא

 ?0 1116 גת 8 0076 לקנוװ ַא ןוא ךוז ןגָאלשוַאֿפ --

 ,תיוז ןרקב רתתסח
 יַעֵצַה 60 עניסמס86 6. 6. ןגָאלשרָאֿפ
 90 ןס ס08111084 םשּמַע ט. ע. ןרעװ ןגָאלשרַאֿפ

 ,הָלָנָה
 ,(החיׂשמו הָעָרִּמַה 1גסנינטװמ9100 8 שיונענָאלשרַאֿפ

 ,שלֶָח 90 2000106 088 ש 2. ןרעוו טֿפַאלשרַאפ
 ,שֶּלַחְתַה

 ,שֵלֲחַה 80 רטספ8סמ ש. 6. ןֿפַאלשרַאֿפ
 ,הָנֵׁש וּוחָא ,םָּדֹרְנ 816607 66 ! ןֿפָאלשרַא
 לע רַחַא 00 זמוטפ 1ת 8166012/ 6 6. : ןֿפָאלשרַאֿפ

 ,הָנָׁשיִדָי
 .הָמּונ 816ס10688 5. טַײקנֿפָאלשרַאֿפ
 ךלכל 90 םולע ישו תםט8 ש. 6. ןרעפמולשרַאֿפ

 ,(דגבנ ׁשֶפְרִּב
 ,ןעגנולש רַאֿפ = ןקולשרַאֿפ
 ךֵלְׁשַה 900 4/מ0 8טם/ 0. 64 ןרעדַײלשרַאֿפ
 {0 זמםנזש :ףיִעְצִב הֵּסַּכ 00 ע611 2 64 ןרעװלשרַאפ

 הָּמַר 900 06061976) 6טמ0ס} (/4/,) וֹוּתְב אֵּׂשַה

 הֵעְתַה
 .וָהְׁשַה 00 8מפ:עסמ, וט860 0. 6. ! ןֿפיײלשרַאֿפ

 רׁשָק 90 109 שנוג 8 8ווק-ת09 ש. 6. ?ןֿפױװלשרַאֿפ
 .הָאָלּולְּב

 ,עֵלָּב 90 םיטפנוסיש ש. 6. ןעננולשרַאֿפ
 ,לעֶנ ,רֹגָמ 90 םוגוגפ/ 61086, 1004 ש. 4. ןסולשרַאֿפ
 ,ןרעֿפטלשרַאֿפ = ןֿפלשרַאֿפ
 .ךֶׁשְמִמ ןע:ס108806, ןע01:80406 46/ טפעלשרַאֿפ

 הלחמ ןע:0102906006 6180886 קנערק עטפעלשרַאֿפ --

 ,יאמר 888100ע, סטמת1תפי 01866 (/7/.) :הכשוממ

 ,לבונ
 םֹהָמ 90 6188 םוטפצ 90 8 ץ1806 ש. 6. ןפעלשרַאֿפ

 :הָקְׁשַה .ְּךֵׁשְמֲה 900 ןעעס01028, 646/87 (/00) !-רַע

 40 060/06 10 8 1806 01888108 שש ?- ְךֵיז -||
 {ס 06 ץעע0108860, 26 ;"דע תֹּודְבִכִּב ַעֵגַה 2100

 ,הֵהָּתְׁשִה .ּךֶׁשֶּמִה 6612660

 08086 40 8/6סץ, 1011 ש. 6 ןרעֿפעלשרַאֿפ
 8וטמס+} (2/ 8 802014/0) !ןֵׁשֵי סס 8166
 ,תנשימ הלובחת ידי לע) הָהְקַה

 ּךֶלְכְלִמ 41:97 66/. טרעדָאמשרַאֿפ

 .ְךֵלְכל 9ס ףועפש ש. 6. ןרעדַאמשרַאֿפ
 ,ׁשֶּלַח 8186 06) טכַאמשרַאֿפ

 1019 םיטפ/ ש. 4 ןטכַאמשרַאֿפ

 .ףָּקַעְתִה ,ׁשֵלָהח
 ,ןלעמשרַאֿפ = ןלָאמשרַאֿפ

 ויזו

 ֹוס

0 

 {0ס 18ת0181



 ןצלָאמשרַאֿפ

 ְךֶלֶכְלִמ שעס88} 06/. סעװעצלָאמשרַאֿפ ,ןצלָאמשרַאֿפ
 ןָמּוׁשְ

 ,טרעדָאמשרַאֿפ = טרעדנָאמשרַאֿפ

 00 608846 ֹות 8 ןסתפ 181/ ש. = ְךֹיו ןסעומשרַאֿפ

 ,ֵּבְרַה ַחֵחֹוש
 .ְךֵלְכֹל 60 6ו/לש, 8011 6. ןצומשרַאֿפ
 -רַאֿפ ,םעילַאממרַאֿפ = ןעלַײמשרַאֿפ ,טעלַײמשרַאֿפ

 .ןעילַאמ ם

 א דֹאְמ קּוסָע טסיצ סט8} 40/ טעַײמשרַאֿפ
 90 !ֹּדֵלְׁשַה 90 8128, תטז| םיטפצ ש. 6 ןצומשרַאֿפ

 ,חַקְלַה 1106
 .לֵאָנ ,ףָנֵמ סס טס8וגסּפ ש. 6. ןרומשרַאֿפ
 ,םעײמשרַאֿפ = ט'העמשרַאֿפ
 90 תהנישסשס, 1081:6 שש 6. ןרעלעמשרַאֿפ ,ןלעמשרַאֿפ

 .ןֵמְקַה ,רֵצָה םפעסרשסע
 10 341 טנומ 8 16888מ9 0409 ש. 6. ןקעמשרַאֿפ

 היה 00 48806 רטס1| שש 2. || ;בֹומ ַהיִר אָּלַמ

 יְדַהַל קֹותָמ
 00 םססש 2 40681/6 10 ןצטמוא םעפע ןקעמשרַאֿפ --

 ,רבדל הואת הואתה 8010692129
 ,ׁשֹרָּד ,רקָח 60 1תסטניס, 18068002806 0 ןשרָאֿפ
 .טקַאנק רַאֿפ = טעקשָאנשרַאֿפ

 00 1806 !לָבָהְּב רֹכֶא 10 0014 6. 6. ןעװערונשרַאֿפ
 ,(הזח=תיב) םיִלָבֲחַּב רֹׂשָה .(6 96*001/)

 60 8011 ות 6ט10ומ8 :ְךֹהָה 60 סט9 ש. 2 ןדַײנשרַאֿפ
 ,תֵרְּכַה 90 6680ע0 ;ְךּוּתְחִּב לֵקָלַ

 .גָלֶׁשְב הֵּסַּכ סס ססטס{ ט19ג פמםסש 6. ןעַױנשרַאֿפ
 ,חל דּוח הֹׂשֲע 90 8מפיקסת שש 6. ןצונשרַאֿפ
 ,ןמ לושרַאֿפ = ןטלעשרַאֿפ
 60 8088מ, זמם;ט 2 ץס;8סגמ ש. 6. ןעמעשרַאֿפ

 ?ס טס 808800, ש. ז. ךיו -|| :ׁשֵּיַּב ,םֶּלְכַה סט!
 ,ׁשֵּיַּבְחִה ס18ג

 ש. 6. ןרענעשרַאֿפ
 .הַּפִי ירֵאָּפ

 ,הָנְּחַמְּב ןתֶנ טס םוטס םשפצ ש. 6. ןעקנעשרַאֿפ
 ןתסטנעסנו 180089188940/ (// -) 5. רעשרָאֿפ

 .רֵקֹוח

 וס 8עס1| ום ;(קמ ץֹצִק 90 !זזוזמ ש. 6 ןרעשרַאֿפ
 | ,הָציִצְקִּב לקְלַה סט19128

 הל געֶל 90 זמסס 401106 0. 4. ןסָאפשרַאפ
 ןרַאפשנײא = !-דַעְּב רֹדָּנ 40 286 6 6. ןרַאֿפשרַאֿפ
 ,ךׂשָח 90 88שס, 8קפנס ש. 6. ןרָאפשרַאֿפ

 .ףסכ ךׂשח 400 8876 1מסמס טלעג ןרָאפשרַאֿפ --

 00 8ץ8ס 026801/ 406 החרימ וד ןרָאפשרַאֿפ --
 ישפח היה ,ומצע תא הירטהל ול ךרֹצ היה אל ?עסט 6

 ,חרטמ
 60 ם8ץפעס 0268011 4186  ןונ וצ ןרָאפשרַאֿפ --

 ,תכלל ול ךרצ היה אל שעסוג016 03 8012

 טס 014060118מ8, 2089 +

 .ןסיל יד ףיוא םיוש ,08213 ׁשיִסור ןוֿפ רֶשפֲא א

 ןעוועינלִכַּתרַאֿפ -- 408 --

 .ץֹּמַקְמ .ְדֵׂשֹוה םתשסע (ע0/ ס- ,=-) +. רערָאֿפשרַאֿפ

 .הָפּונְמִּב םֹתָמ 90 סטמפ טק ש. 6. ןעװעטנופשרַאֿפ
 ןעײטשַאב = ןעַײפשרַאֿפ-

 1מסניניש !הָניִנְּנַה אֹובְמ ט:61406 (2/. } -) 6 לופשרָאֿפ

 62401421תת603 סמ 16 2190 07 106 5200494

 יִאְצֹומְּב םיִׂשֹועְׁש הָחְמִׂש עע0060108 406 רטס40ת0
 ,(א הָנּוחֲחַה יִנְפִּלְׁש תֶדַׁש

 90 טט9908 !הָּכִסְּב רָּבַה 90 קו ש. 6. ןעיליּפשרַאֿפ
 .רֵתפַּכ

 90 10116190 ;(קחשמב) דָּבַא 90 1080 ש. 6. ןלופשרַאֿפ
 ,(שנע ידי לעג רֵּבַא

 .דֵּבַאְמ 1086 (עז ס =) 8. רעלופײרַאֿפ
 סטמתמותק (/4/.) ודָּדְהִמ ט018006 60/ טצופשרַאֿפ

 | ,םּורֲע
 .דֵּדַח 90 ץס1מצ 8מפיעסמ ש. 6. ןציפׂשרַאֿפ
 ,עֶנְכֶנ םטנג1118966 60/ טלפְשרַאפ

 ,ֹונֵמְז רַבָעֶׁש :6098:066 66. טגיטעּפשרַאֿפ

 50 יש. ח.||:הָהְׁשַה ,רֲחַא 60 1608 ש. 6. ןגוטעפשרַאֿפ
 ,דֲעֹוּמַה רֶחַא ס6 6

 ,ןטָאפשרַאֿפ = ןטעפשרַאֿפ

 0 8008206/ . 6. ןרידנעפשרַאֿפ
 ,ןכערּפשרַאֿפ .ז ,ןכָארֿפשרַאֿפ
 וס 8ץנס84, !ץֵפָה ,רַוַּפ 0 טץניס84 ש. 6. ןטיױרפשרַאֿפ
 ךיז -|| :הֶּמַּכ 0ס 8080, 0076/ !ׂשֹרָּפ 08

 40 :בַחַרְתֶה סס 646606 :טְׁשַּפְתִה טס 8626 שש. 7"
 ,םיִרָבְדִּב ְךֶרֲאָה ס6ס6

 ,ןעגנורפשקעװַא = ןעגנירּפשרַאֿפ
 ,ןצורּפשַאב = ןצורּפשרַאֿפ

 90 סתפנזג זַחָטְבַה 60 ץע010186 . 6. ןכערפשרַאֿפ
 ,(הלחמ לענ ׁשֹחֶל
 ס1} סלס 1016 תם ומ- למױב ענעכָארּפשרַאֿפ --

 ,שחל וילע ורמאש ןמש 6801281910ת 288 2664 4

 .עקטָאֿפ = עקשרָאֿפ
 ,גֹרָּב 00 8סעסיש ש. 4. ןֿפױרשרַאֿפ
 .ץְוְכֶמ םמץטמאסת 60}, 'ןפמורשרַאֿפ
 .קַּוַּכְתִה 90 8מ;1מ ש. 4. ?ןפמורשרַאֿפ

 ,טורשטרָאֿפ = טָירשרָאֿפ

 יםֹׂשָר .בֹהָּכ 00 טעגס 40 0 6. ןבַײרׂשרַאֿפ
 90 6ם6סע ש ?. ךיז -||!-ְּב םֹׂשֶר ,-ָּב בֹהְּכ 00 1
 ,-ל ֹודָי בֹהָּכ סס'8 6

 ,ןבַײ רשריֿפ = !הָּוִצ ,דֹקֶּפ 60 0604 0. . ןבַײרשרָאֿפ
 60 0880 !םִיַנְוָא ׁשֵרָה 900 0?462ת4 ש. 6. ןעַײרשרַאֿפ

 .ײִּב הָעָר ןיֵע ןתָנ פג ס311 6טס טמסת

 תמנוד) רֵּמַלְל בֶּתְכִמ ססעצ (1/. | -) +. טֿפושרָאֿפ
 ,(םידימלתל זביתכ

 10 ץט6 :וַּבְזַּב 00 8004282606/ 0. 6 ןעווע טנלְכַּתרַאֿפ

 ,(ףסכ) ְּךֹׂשָח טצ

 ,(ב וֵּבְוַּב
 טי רב

 ןיא ןטײצרַאֿפ .טכק !הלכו ןתח ,"םימעטמ רפסו .ז (א

 ,ןצישֿפיל ייב (ב .םיאנת יד ןֿפורעגנָא ױזַא ןעמ טָאה ךיירטסע
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 ענישַאֿפ

 םישמתשמש) םיִדָרְז תַליִבֲה 9880126 (ק1 פ -) 4 ענַישַאֿפ

 ,(תולעת רצַּבְל הב

 ,רָּבְעְמ ׂשֵבְּכ רֹוע 61:68806 18ג0-8ות +. עקשָאֿפ

 .הָוְרַּפ ?טע ;רֶעַׂש תֶרֶּדַא ?ט:-0089 (/. ס -) 5  רעטוֿפ
 ,גרַאװכיור = גרַאװרעטוֿפ

 ,זא קיִּתְרַנ 6886, ססטסנומסי 9. טַאֿפרעטוֿפ
 ,הָנְמִּב !1תומשי 8. עינַאװערטיֿפ

 0 םוטס וָנָבְל הֶנְמִּב םיִׂש 90 ןותס ש. 2. ןעװערטוֿפ

 .דָל תַחַּתִמ קֵּבַד ט0 6681

 זּונָניִא םיסמס!, 1089! 406 שטוֿפ

 !הֶּפְרָה ,!הָׁשּוּב 1161 404 ױֿפ

 :רֹוּפִצ טועס (ק/. לגַֿפ ,ןעלניײֿפ ,ךעלנײֿפ) 5. לגױֿפ

 10016 :ץּורָה םֶדָא 6166 1611ס0} 8006 36

 ,(היסור ףסכ) לֶּבּור
 םדא 8 לסעצ 8100 ץסעפסת לגױֿפ רענעַײלב ַא --

 ,דאמ הפרנ
 ,דֹאָמ בֹוט 82160610 :לק 1185 66/. גידלנױֿפ

 8מצסםומפי ( 70.) !חַרּפ ןיִמ 868-110100ע 9 ךלימלגױֿפ

 יֹּדִהַּל םיִעָנ רֶבָּד 66110108

 90 8876 03 סטסעק 1818: ךלומלנױֿפ ןוֿפ ןבָאה --

 ,בומ לכ לע גנעתה 4084 18 06

 .רֹוּפִצ לָׁש 0? טועס  טנ8'8 461. שלגױֿפ

 1000- :קַמָנ יבּוקְר ס99סמ, טט6 60. לױֿפ

 .ןֹובקר ,בֶקָר 06 טטע1619ע .||;לֶצֲע 1608

 םֹוִא ץט1:1019-ע646 00). טױר-ךולבלױֿפ

 י=ָקָר
 ,(היח ןימ) לֶצֲעָה 8104מ 5. רושלױֿפ

 ז. ךיז -||:בֹקָר 60 עס ץט?עס?ש 2 ןלױֿפ

 .לֵּׁשַרְתַח .לֵצֵעְתִה 6 ןגקצ

 ,תֹולָּשַרְתֶה ,תֹולְצַע 18ע10688 :ןֹובָּקְר עס 8. שִינעלױֿפ

 182 זתפת, 10169) 81ט8- (עק. ס - ,=) 5. רעלױֿפ

 ,לֵׁשַרְתִמ ,לֵצֲע 104

 1801- :ןֹובָּקִר 10996806868 עט9910ו0ש 8 טַײקלױֿפ

 - ,תּולְׁטַרְתֶה ,תּוּלְצַע 688, 06

 .ףֹורְגָא 1189 (ץז. | =) 8. טסױֿפ

 .אָלְמ ?ט11 86/  לוֿפ
 ?םעומ (2/. סעקר -) . קערװעװלוֿפ ,קער ןַאװלוֿפ

 .הָּזְהֶא
 ַחּכ .הָאָׁשְרַה עסטסע 9?8סעתס} 5. טכַאמלוֿפ

 יהָאְׁשרַה
 .עלוֿפַא .ז ,עלוֿפ
 קסע160117 666. ||; רּומְג .םּלְׁש ןעסנ7608 060 םוקלוֿפ

 ,תּומָלְׁשִּב

 .עַּפְׁש םמטמ08806 !יּולְמ 13110088 טַײקלוֿפ

 ,תֹורֹוא 01 8מסט9 :ײִמ ןִמ ?עסנג :לָׁש קזי'סץ. ןוֿפ

 .יִמ .רֶׁשֲאַמ ?םּפמ סס} || 1 -לַע

 קעס118 5180ו/ץ1מ םסקפניהלוסמ 2066 -רערדנַאנוֿפ

 ֹוא הָרָרְּפַה תֵאָרֹוהְל תָּפָסֹוּת סני 1מ6סת8ול/ 01 גת

90 

 ;ךונ א ןוֿפ לדייש ַא סלַא רעלעטשגֿפירב םרָאדנָאיל ןיא (א

 !םוֿפ -- 404 -

 יץעווצ םעד טימ רעטרעװ טָאטשנָא דֵצמִַמ ,הָלְעְּפַה קָוֹה

 ןכו ןעמ לָאז ףןטנוא ָאד ןעמוק סָאװ ,עכילטע רעסיוא

 -ַאב עניבלעז יד טָאה סָאװ ,דעצ ץעווצ םעד טימ רעטרעוו

 י-רעדנַאגוֿפ יוװ גנוטייד

 10 6104810 :רֵאְּב 60 סצץ|2ותמ =. 8. ןנָאזרעדנַאנוֿפ

 ,רֵּקַּפ
 ,םֶתֹוחַה רַמָה סס 8681 2 64 ןעלגיזרעדנַאנוֿפ

 90 סץסמ !דֵרְּפַה טס 681:6 םמפע+ . 6. ןכַאמרעדנַאנוֿפ

 ,ַחתָּפ

 .הָחָוְרִל ַחֹתְּפ 0 סעסמ 0146 ש 6. ןענעֿפערעדנַאנוֿפ

 רֹקָח ,בַטיֵה לֹאָׁש 10 וםָסֹועּס שש 6. ןגערֿפרעדנַאנוֿפ

 ,ׁשרָרְ
 90 םתת- !רֶּדֵמ ,רֹרָּב 90 8016 ש. 6 ןבַײלקרעדנַאנוֿפ

 דֵרְפַה 9ס 618?ע10016 (//עס) :ויָטְרְִפִל ַחֵּתִנ 186

 ,(תורדסמ תויתוא)

 +םִיַנְׁשִל ַערֵה 40 ?סה/ 88326ס/ ש. 6. ןסַײררעדנַאנוֿפ

 יֵתֹתְּפּו ערֵק 60 1וק סץטסמ

 ,הָדָרְּפַה 86װ818610ת, 80ש0:8006  דַײשרעדנַאנוֿפ

 ,ןדוושעצ = ןדִיושרעדנַאנוֿפ

 :דָּסַמ ,דֹוסי 10006086104 (ע/. |--) 8 טנעמַאדנוֿפ

 .רֹומְי ,םיִסָּב 18

 .יָדֹוסְי ?טמ681060181 66/. ענלַאטנעמַאדנוֿפ

 ,םִעַּפַה רֹוע וׁשְדְחִמ םמס; 2ק8ֹות 006. ַײנסָאדנוֿפ

 ,בֹוׁש

 ,תֶמָיק ןְרָק 100, 0801081 8906/ 5. שודנוֿפ

 0 ּודְּסִי 10 +0טמס, 689801/88 6. 4. ןעװעדנוֿפ

 .,  .ַהָרֹואְל רּוּבִּכ תֵּת ,דֵּבַּב סט

 ,תאֹז לֶכְּב ץס9/ םסטס0מ01688 606 ןגעװטסעדנוֿפ

 ?זסנת 8581) ?עסזמ 2 61808806 606 סנטַײװרעדנוֿפ

 יי 7 --  .קּוחְרַמ
 .ןִיַאֵמ ?יסעג דשמסניס} טטמ6006 66. ןענַאװנוֿפ

 ,אָרְּמִל עסטמ6 (ע7.{ = .-) 8 טנוֿפ

 01 סתס קסטמס; 6012 6 60/. גיטנוֿפ

 וט618:מ- ! תַחַא אָרְמֹל ֹולָחְׁשִּמָׁש ,תַחַא אָרֶמִל לָׁש עסוגת8

 ,תֹואָרְמִל . ..םֶלָקְׁשִמָׁש 1מ ... עסטמ8

 םלקשמש ישסנ8תומפי 9מ66 םסטמ08 גוטנוֿפ-ַײרד --

 ,תוארמל שלש

 .ןצֿפוֿפ = ןצֿפניֿפ

 .קיִז .ץֹוציִנ םקּפיא (עז ןע -) 8 קנוֿפ

 01888 09 :ריִקְפַּת ?טמס0סמ (2/ פ-) עיצקנוֿפ

 ,הָרָלֹוּתַה םַחַי 111ט80ע10ט8 ט?9מ :הָנֵלְפִמ 806166צ

 ,תּוליִצָא

 ,לֶגָר 1009, 168 (ן} םיֿפ) 6 וטוֿפ

 9'40 864 !ןרעוו טבַאדעג טונ רימ צב לָאז םוֿפ ןַײד --

 לע ךלגר ךרדת אֹל ץסטע 1004 ות גזמ} 0086 |

 !יתיב ןתפמ

 90 26 םוֿפ ןמוג ַא ףוא ןצעמוא םומ ןַײז (7504) --

 שיא םע היה סג 8006 ?סענמפ רטווג|8 ץסנפסמ

 ,תודידי סחיב



 ג טוֿפ

 ךֶׁשמ 00 801:61ס64 0תס'8 1600 םוֿפ וד ןעוצסיוא --
 ,תומ 90 616 (ץזק.) !וילגר תא

 ?ס 809 8 ץסע- םיֿפ וד ףיוא ןצעמוא ןלעטש (/4/.) --

 ,ןוכנ בצמב שיא דמעה םסמ סת 4 ?וזמתמ 8

 ,םנרפתהל שיאל רֹוע
 00 06 861-8טמ- םוֿפ ענעגוא וד ףיוא ןוומש --
 ,חבימתל ךרטצה אל קסס8
 וס 6041:686 02* 1100100:6 םיֿפ וד וצ ןצעמוא ןלַאֿפ --
 ,שיא לא ןנחתה ,שיא ינפ הֹלַח 8 ץסנפסת
 ?0 ןֿפױלטנַא ןוא טנעה וד ןוא םוֿפ וד ןעמענ (106) ד-

 ,םונ ,חרב 808נמװ001 2ט8ש

 ףױרַא םוֿפ וד םומ ןוא םָארַא פָאק ןמומ ןרעקרעבוא --
 חטמל םינילע ךֹֿפה 40 !?טימ טק8106 60שת
 ,הלעמל םינותחתו

 ,(תוכתמ לשנ תֶלֹסִּפ 800118) 41088 (0/ 106:014) 5. ?םוֿפ

 ,םִיַלנַר ץֵחְרֶמ 2009-ט89ג (2/. רעדעב --) 8. דָאב|סוֿפ
 ,עלעקנעבסוֿפ = לקנעבסוֿפ

 ,םֹדָה 4004-80001 (עז. ךעל =) 5 עלןעקנעבסוֿפ
 .ףֶרּפַרְׁש

 1001-ץפ98סמס1| טס008- (ן0. ס = !--) +. רעיײגסוֿפ
 .יִלָנַר .ְּךֶלֵה 9182

 ,רַעַצ 90048969 (2/ -) 5. טירטסוֿפ
 .עהָאנםוֿפ = עגָאנסוֿפ
 ׁשיִרָק {ס117 0? ססיט8' 01 081008 1066 . עהָאנסוֿפ

 .(א לָנֵט ֹוא הֶרֶפ יִלְנַר לֶׁש

 ,םנסוֿפוצ ,ז ,םנסוֿפ
 ,לָגְרָה תַּדְקְנ ם8611 (060.) 5. סקנופ-םוֿפ
 הָחיִׁשְמ טעסיש 012110640 8. רעטסַאלֿפ-ןקסוֿפ

 ,(ב (הכמט החלה ךׂשמל תויטר הנממ םישועש) הָמּוחְׁש
 ,םיִׁשָמֲח 1119 ?תזח. גוצפוֿפ
 ,טסגוצֿפוֿפ = טגנוצֿפוֿפ

 ,לטםגוצֿפוֿפ = קלָח-שגוצֿפוֿפ
 ,לטםגוצֿפוֿפ = לטגוצֿפוֿפ
 ,םיִׁשָמֲחֲה 414616101 06. שזח. טסניצֿפוֿפ
 קֶלֲח 90ס9ג ץפעפ (ע/ ךע -) 4 לטסגוצֿפֿפ

 | ,םיִׁשִמֲחַה
 8 ץסעֿפסם 1067 ס8ע8 0140 (2/ =) =. רעגוצֿפוֿפ

 ,הָנָׁש םיִּׁשִמֲח תַּב ,הָנָׁש םיִׁשִמֲח ןֶּב
 ,םיִניִמ םיִׁשְמֲח טָׁש 04 409 0008 06/. ולרענוצֿפופ
 ,רֶׂשֲע הָּׁשִמֲח 1110660 יש. ןצֿפוֿפ
 רָשע הָּׂשִמֲהַה 11100600מ 076, ?ש. טנצֿפוֿפ

 הָׁשְמֲחַה קֶלֵח 11:066ת0מ 8: (2/. ךע --) 5. לטנעצֿפוֿפ

 | | רָׂשָע
 רָתֹוי ףֵמֹוה 00 846 100 זמטסמ 46 4 ןעװעיצוֿפ

 סס סצ- !יִּדִמ רֵחֹוי ֹקֶּפל 90 1846 800 זמטסמ זיִּדִמ
 ,הָּדֶּמַה לע רֹבֲע 6664 646 0858

 טמעטסמ!טעמ ןײטַאל ןיא (ב ,8024 שיסור ןוא סוֿפ ןוֿפ (א

 ,118סז

 רעקוזֿפ -- 406 -=

 סטמתומפ 21246 !לעש {סצ+ (2/ |-) 4 סקֿפ
 /  .םּורָע

 ,הָלָעּוׁש 8ס-?סנ+  טוצסמ (2/ ס -) 5. עכוסקוֿפ
 10צ, סטמתומפ !לָעּוש לָׁש 0? 8 108 66{ שיסקוֿפ

 ,םּורָע
 ,ןםקוֿפ = :לָעּוש לָׁש 01 פ 104 86/ ןסקוֿפ
 ,הלָנֲע רטס1016} 08880מ (2/ {-) 5 רֹוֿפ
 ,ִבְׁשרְו 10188108-08/ (20 9-) + עקשזַארוֿפ

 ,תָפָנְצִמ
 ,תּולדַנתַה ,תֹוריִהְי 10117 8118 (. ס -) 5. עירוֿפ

 ,לדגתה ,חאגתה 90 ץט9 סמ 2108 םעירוֿפ ןכַאמ --
 ,רוֿפ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לרוֿפ

 הנס 60861ג101 (?.טַײל -- ,סענַאמ -- )8. ןַאמןרוֿפ
 ,ֹולְנֲע

 לָׁש 01 םעוטסנ) 03 ס080װזמ8ת 46/. עקסנַאמרוֿפ
 ,ןֹולְנע

 נַאמרוֿפ

 ,םּומו
 ;םֶלָצ ,חּומָּד 1נמ8:2 :תיִנְבַּת 0114 (7 ס -) 5. םערוֿפ

 ,םִיָנְבֶא 64
 ות 1016 110806 01 (2060 טָאג ןוֿפ םערוֿפ םעד ןוא --
 | ,םיהלא םלצב

 .הָּמַנ הָכאָלְמ הֹׂשָע 60 קטמ16, 2002 0. 4. ןׂשוֿפ
 הָכאָלְמ הֶׂשֹוע טוגמ916, 0106 (ע/. ס -) 8. רעשוֿפ

 ,הָּמִג
 ,ךוֿפ = !ֿפ
 | ,טעלָאיֿפ = לָאיֿפ
 סעיי18-1ע001} 1009 01 986 (2/2י0.) 8. לצרָאװ-לָאיֿפ

 ,ֵנָּפַה ׁשֶרׂש 1:10:600100 8
 ,תָלֵבְּת עַבָע ש10169 6010 4. טעלָאיֿפ
 ,(חרפ) לֶגָפ ט10169 (עז. סע -) עקלַאיֿפ
 ,(היניױרונב) הר םִידֹוׁשְל 9106, 1106 (0600ז-) 5. דרָאְיפ
 ,תַחַּדַק 0676 5. רעביֿפ
 ,הָרּוצ ,תּומָּד 1116 (27. | -) 5. רונוֿפ
 .לֵבָנ ,ַֹּּכ 318816, צוסנומ (21 ןע .-) 5. לדִיֿפ
 60 114010/ ץןב} סת 906 +101/8 2 6. ןעלרוֿפ

 רֹּכְב ןֵנ
 .רֹונְָּב ןֵגנְמ 914616, 1011089 (27 )--  8. רעלדוֿפ
 6188- 8. טַײק -- || זיִציִפְק .ׁשיִמָנ 0188010 66/. גורערוֿפ

 ,תוציפק ,תּוׁשיִמְנ 1017
 .ׁשיִמָנ היָה טס ןטס 6188110 ש. 4. ןרערִיֿפ
 ,םיַּיַחַה תַרֹוּת עמע8101007 8 עיגָאלָאוזוֿפ
 ,םיִיַחַה תַרֹוּת לֵׁש טמצ8101081081 60. שיגָאלָאיזיֿפ
 ;םיִנָּפ רַאֹוּת ,ףוצרַּפ םמצ810840נמצ 8. עימָאננָאיזוֿפ

 ,ףּוצְרַּפַה תַמְכָח
 ,עימָאננָאיזײֿפ = עימָאנָאיזַוֿפ
 תַמְכָח ןע1נ18108, 2800181 ןקמ11080קמ 8. עקוויֿפ

 ,עַבָּפַה
 םֶכָח טמץ810180 2800181159 (20 -) 5 רעקיזיֿפ

 - .יָנֹעְבַמ .עַבָּטַה תַמְכִחְּב

 הֶּלְנַע רט28900 806 ם0186 (ע/. ס -) 8 עק



 ׁשיזיֿפ

 .יָרְמָח ,יִנָפּוג :עַבֶּטִה תַמְכָח לֶָׁש עמיש81081 66/ ׁשיזיֿפ
 ,הֹעָר 90 ץ880ט1:6 !ןִוָה ,לֵכֲאָה 90 1666 ט. 6. ןרעטיֿפ
 ,ע בַאצרַאוו = ענירטיֿפ
 ,ולְּב בֹטָר 811 יטס+ 06/ סַאנישטיֿפ
 ,רּופָא יִאְנְס שעסצ 8ףטועעס} ? ַיֿפ

 תמיש) תֹועָּבְצֶא תַנֲאְּת 1100 !הָנֵאְּת 18 (עז | -) 5. גַײֿפ
 אֹל 2048100: ;(ןוזב תואל המאהו עבצאה ןיב לדונאה

 ,הָמּואְמ
 תנאת שיאל ןתנ 40 8106 106 1100 גַײֿפ ַא ןלעטש --
 .(ןויזב תואל) תועבצא

 ,המואמ גשה אֹל 0 864 תס1ומנמפי גַײֿפ ַא ןגנרק --
 ,גנדלגיוֿפ = גודלגַַוֿפ
 הנה רֹוּפֲע 114016 8 (2/ ךעל -) 4 עלןעגַײֿפ

 .לָלֹוע ,ןֶמִה דֶלָי 110616 6116 (//.) :ַחֹרְפֶא
 ץמ .הָנֲאְּת 198-6/06 (עז/ רעמַײב -) 9 םױב|גגַײֿפ

 .הָנָאְּת
 ;בֹומְר .חַל 68:מ/, 140159/ עטנמוס 40} טכַײֿפ

 68100088) 1מ0189ט16, תונמוסווק 5 טַײק -|

 ,תּוביִמְר ,תּוחַל

 ,ןיִמּוׁש 1116 (םז |--) 5 ולַײֿפ
 יץַח 811819 םנעסיא (2/. |-) פ 'לַײֿפ

 ץהכ 81 28 םת תעעסשס ןניוב ןםיוא לַײֿפ (46) --

 ,תשקמ
 ,ןגיובנלצפ = ןגױב-ןוא-לַײֿפ
 ,ןָיְפּוׁשְּב רֹרָנ ,ףּוׁש 90 1116 ש. 6. ןלַײֿפ

 ,תֶׁשָק טסיט (27. ס -) . ןגױבנלַײֿפ
 ,תֶרֹמָנ ?111198 5. ץכעלַײֿפ
 60. || :ןיִרֶע 800316 !הָאָנ ,הָפָי 91מ6) 2106 86} ןַײֿפ

 ,הָּפָי 21661ש
 ,רֹוהְמ בֶהֶז ,וָּפ 186 8016, ץטעס 8016 . ללָאגנַײֿפ
 ,טֿפַאשטנַײֿפ ,טנײֿפ = טֿפַאשדנַײֿפ ,דנַײֿפ
 81001466 :רֹוהָט ףֶסָּכ קטעס םווטסע . רעבלנַײֿפ

 811טס 00181460 םצ טט?;תנמ8 016 8811008

 .ףֶסֶּכ תַמְקִר תַפְרְׂשִמ אֵצֹיַה ְךֶּתִמ ףֶמֶּכ
 ,ביוא ,אֵנֹוׂש סתסזמצנ 80טס188ע7 (4/. =) 5 טנַײֿפ

 ,אנָׂש 90 2206, 0181146 2. 6. ןבָאה טנַײֿפ

 ,הָביֵא ,הֶאְנָׂש סתזמופצ / 8066 5. טֿפַאשטנַײֿפ
 ,עירעבַאנַאֿפ == הירַּב ענַײֿפ

 .ןכוקנַאֿפ = ןכוקנַײֿפ

 ,תּוניִדֲע ס6100088 :יפי 11002088  טַײקנַײֿפ
 ,וופ ןוֿפ טרָאװוענעלקרַאֿפ ,עלעַײֿפ
 ,רּופָא יֵאָנְמ לָׁש 01 םעפצ 8ףט1ע161 06/ ןעַײֿפ
 ץס11880 0? םפש 8ףטנענ61} (ע?. } -) 8. ץ'לעפנעַֿפ

 ,םיַרּוּפָא םיִאָנְס תֹורֹוע ליִעְמ
 {ןעס, ס0ת- (4/00) וׁשֵא עס (עז |-) 5. רעַײֿפ

 ,תּובֲהַלְתִה 8/60/ (/:).) ּוהָּפִרְׂש ,הָרֵעְּב 4881810ת
 00 רעַײֿפ טומ ןלופש ךוז ,רעַײֿפ ןוא ןכירק 44 --

 ,ןכתסה ססוג10 0896

 ,הָּשֶא טטצ9-0161148 (20 פ -) . רעֿפפָא-רעַײֿפ
 .הֶלֹוע

 ץיפָא רטנַאליֿפ -- 406 --

 .ׁשֵאָה תַחיִדְקִל תֶרֶפֹוּפְׁש 610606ש-מסצ . גַײצעגרעַײֿפ
 ,בָהֶלְנ 8ע4סת9 (60.) :שֵא לֶׁש סץװ 600/ גידרעַײֿפ
 ןעפניפע-טט811, ןנ81110ח- (קז. טנעוו --) 8. טנַאװ|רעַײֿפ

 .הָפְרְׂשִמ ןֵגֶמְל ץִיַח רט811
 ,קרעוורעצײֿפ = גרַאװרעַײֿפ
 ,שֶא יֵרּויִצ ,םיַרּוא ?1ס10ס168 8. קרעװרעַײֿפ
 ֿוזיס-מס+, 68811ת9-טפמ (ע/. פעט .-) . פָאט|רעַײֿפ

 ,שֶא רֹוּיִּכ ,םיִלָחְג ריִס

 0091-8מס0זס}1, 1116-8061 (עז.ןע --) פ. לֿפעלרעַײֿפ

 ,םיִלָחֶג ֹוּב ףֹרְנל הָעָי
 לָׁש ׁשיִא ?ועסזמפת (4) (20 טַײל -) . ןַאמ|רעַױֿפ

 .םיִּבַכְּמַה אָבְצ
 ,קָרְבַה ,בָהָלֲה 10 4800, 4880 2 2. !ןרעַײֿפ
 ,גנָח 90 061609890 ש. 6. ?ןרעַײֿפ
 ,םִיַחְקָלַמ 11ס-?0ת88 (ןעז. ןע --) . גנַאװצרעַײֿפ
 ,גטצעגרעצֿפ = גַײצרעַײֿפ
 .ןיִנָּכ ס11811090-6182 (ע/. ס -) 5. עקרעַײֿפ
 ,ׁשֶא איִקֵמ טסצמ11120 116 640/. גודנעַײפשרעַײֿפ

 רה שט010800 גרַאב רעגודנעַײּפשרעַײֿפ = (0600) -- 

 ,הפרש רה ,שעג
 ,תֶרֶמְקִמ ענמס :ליִלָח 16 (2/ | -) 9. !הַײֿפ
 ,הקָירְׁש טס01891148 8. ?ףַײֿפ

 ,קרש 60 דט18416 ףַײֿפ ַא ןָאמ --

 ,ליִלָח 1196 (2/ | -) 8. לָאיֿפַײֿפ
 ,ליִלָח רט18616 (ע. ךע -) 5. לפַײֿפ
 ,(חמצ ןימ) םיִאָדּוּד 108:0601:81:68 8. 7/. ךעלֿפַײֿפ

 10 ץומס) 10 ({. }. ןֿפיֿפעג ,טֿפַײֿפעג) ;. ת. ןֿפַײֿפ
 ,קֹרָׁש ,רֹפָצ ,ליִלְחַּב לֵּקַח יט 6
 00 018/68216 8 ץס180ת ןצעמוא ףיוא ןֿפַײֿפ (40,) --

  ,שיאל בל םיש אֹל
 לֵּלַהְמ ץועס/ י02180069 (20 ס-- ,-) 5. רעֿפַײֿפ

 ,קָרֹוׁש ,רָפֹוצ ,ליִלָחּב
 הנה .הָחָפִה הנה ט1סטעועס (0/. ס--) +. עֶקֿפַײֿפ

 ,םיִמְרֹוצַה
 ,רָׂשָּב איִרְּב ,ןִמָׁש 18, 0686, ססניװט16ת+ 00/. ׁשיֿפ
 .רֶקָבּו ןאצ ,הָנְקִמ 684016 9. ךִיֿפ
 חָמַּב םסױש זמטסמ :הֵּבְרַה גטסמ, זמפת/ 0060. ליֿפ

 ,(לֿפוװ ==)
 ,םיִּבר עמפמצ 06. עליֿפ
 .ףֹומֹוליִּפ ,םֶכָח עמ11ס8סקמסז (2/. | -) . ףָאזָאלוֿפ
 .הָיִמֹוסֹוליִּפ ץמז1סּפסץקוגצ . עיֿפָאזָאלַיֿפ
 .ףמְלַּפְתַה 90 ץמו1ספסץמנפס ש. 4. ןרוֿפָאזָאלַיֿפ
 יָפֹוםֹוּליִּפ ןעג11ס80ממ1081 66/. שיוֿפָאזָאליֿפ
 ,תֹונֹוְלִּב םֶכָח ,ןׁשֶּלַּב עמנ1ס1סש (ןז. | -) . גָאלָאלַיֿפ
 | ,תּונָׁשְלַּב ט110108 עינָאלַאלַיֿפ

 ,תּונָׁשְּלַּב לָׁש ןעמ1101081081 06. שינָאלָאלוֿפ

 ;תֹויִרּבַה בֵהֹוא ןנגו18מ:סץ189 (עז. { --) 5. פָארטנַאלַיֿפ

 .הָמָדְצ לַעַּב סס40ט016מ9 זמפמת
 םס- :!תֹייְרְּבַה תַבֲהַא טמווםמסעסעצ 5. עיֿפָארטנַאליֿפ

 ,הָקָדְצ סט 6
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 שיופָארטנַאליפ

 ; תֹויִרְּבַה תַבֲהַא לֶׁש קמו1ּפמסעסק1ס 66/- שיופָארטנַאלוֿפ
 ,הקָדְצ לֶׁש טסנסטס96

 -:8 ףָאוָאלוֿפ = ׁשוֿפָאטָאלוֿפ ,עיֿפָאסָאליֿפ ,ףָאסָאליֿפ
 ,שוֿפָאזָאלוֿפ ,עיֿפָאזָאל

 ,תּוהָלָא יּוּבִר קס1צ00618תג 5. ַײרעטעגליֿפ
 ,םיִׁשָנ יֹּוּבִר קס1ע8פזמצ 4. ַײרעבַײװלוֿפ
 הָּבְרִמ טס0810180}1 (2/ סע --) 4 קונרעבַײװליֿפ

 ,םיִׁשָנ

 ,הָּבְרַה םִאְו םַעְמ םִא עמסניס 0ע 1688 000. גְננַוװ-ליֿפ
 ,הָשָנְרַה 6612 5. גנולוֿפ

 .| 06188:116 !םיִדָרְצ הָּבְרִמ זמ2מץ-81066 66)- גיטַײזליֿפ
 ,םיִנֹוׁש םיִנָיְנַעְּב ריִהָמ

 ,לָפַמ סע (27 ס -) 8. עקנַאשוליֿפ
 1181 ץעסק וגָיַד 118מסעמ8ת (2/. 8 --) 4. רעילוֿפ

 .ןַעֶׁשַמ ,רּוּמַע

 ,גיַד לָׁש 01 118מ0נ1084 60/ שרעילוֿפ
 ,םּורָק 1114 (2. ס -) 3. עמלוֿפ
 ,םיִלָעב יוּבר טס19826 6. ַײרענעמליֿפ
 ש. . ךיז -|| :ׁשֵנְרַה 0 1061 ש 6 5. יןליֿפ

 ,ׁשֵּנְרָה 96

 .אָלַמ 90 1111,/ 89011 0. 6. : ןליֿפ

 ,אּולָמ 1111188:, 890119 4. ץ'כעלוֿפ
 ,םיִּבַר םיִנָּמִמ 01 זמּפתצ 11008 00/ וולרעליֿפ

 ,הָנּוש ,הָּבְרִמ ע8011016 04/- גוכַאֿפליֿפ ,ךַאֿפלוֿפ
 ,דָבָל 4014 5. ץלוֿפ
 ,דָבָלְּב 1166 4618 6. גוצליֿפ
 | ,דָבָל לָׁש 03 1616 86/. ןצליֿפ
 תֹוּמַּכ 1886 ףט8תווּוְש/ 800208206 44 טַײקלוֿפ

 ,עַפֶׁש ,הָלֹודְנ

 ,םיִפָסִכ יִנָיְנִע 9108006 (ע? |--) 5. םנַאנוֿפ
 רַׂש תג101806/ 04 1108406 5, רעטסינימ-סנַאנִיּפ
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 ,םיִמְָכ יִגְיְנַע לָׁש 914800181 66/. לעיצנַאנוֿפ
 .עַּבְצֶא 1180 (/. -) 5. רעגנוֿפ

 ,ןהֹב ,לדונא ?םטנמ'ס רעגנוֿפ רעבָארג --
 ,לנרה עבצא 406 םוֿפ ןוֿפ רעגנוֿפ --
 90 1ג8טס 80016- רעגנוֿפ וד ףיוא רָאלק םעפע ןמוװ --
 רבד עדי {םומֲא 80 0ת8'0 11220:8 8
 ,וירוב לע
 םונ ,רעגנוֿפ ַא ןָא רעגנוֿפ ַא םומ ןָאמ ּפַאלק ַא םונ --
 תםס6 90 40 רעסַאװ עטלַאק ןוא רעגנוֿפ ןווק ןָאשטנַײרַא
 ,רבד םוש השע אל 88 6819מ/7 מות
 60 םסנם8 86 רעגנוֿפ וד טומ ןצעמוא ףיוא ןעלטײט --
 שיא לע זמר 8 ץסעֿפסג 180 ?!תקסי 09 800/ת
 ,עבצאב
 00 8מטפ 0268 רעננוֿפ וד ךרוד םעפע ףיוא ןקוק --
 םשס8 60 8 +םֹותַת/ 00 ס0תתוצס 80 2 זתֹותַת
 ,האור וניאֹכ םינּפ דמעה

 גנַאזעג-לטסיֿפ -- 407 ==

 טס ןוטס םצ 0008 1800 רעגנוֿפ ףנוֿפ וד ןוֿפ ןבעל --
 ,ויפכ עינימ םנרפתה
 {0 26 461180906 ש19מ םעפע ןוֿפ רעגנוֿפ וד ןקעל --
 ,רבד לע דאמ הברה גנעתה 80ע691124
 ןס 80688 ישנ9ג006 תסשש- רטגנוֿפ ןוֿפ ןדוור --
 ,תעד ילב רבד 6
 טרחתה 90 860/0ת981 168164 רעגנוֿפ וד ךוז ןפַײב דד
 ,דאמ רעטצה ,דאמ
 +0 2876 2 891109 רעגנוֿפ יד ףיוא ןצעמוא ןקוק --
 ,(בונגי אלש) שיא רמש סשס סם 8 ץס180ת
 ןגולנַײרַא םונ םוא ןעמ ףרַאד ליױמ ןוא רעגנוֿפ ןווק --
 ךירצ 06 זמט80 26 0ת 808:60 פג תֹוזִמ
 | ,ונממ רהוהל
 ?0 06 רעגנוֿפ עגיפעלק ןבָאה ,רעגנוֿפ עגנַאל ןבָאה --
 היה 11806-?10801:00, 90 ג8טס 8009 18
 ,בוננל המונ

 ,עבצא תיב 1מועג016 (2/ |-) 5. טוהרעגנוֿפ
 ,םוהרעגנוֿפ = טורעגנוֿפ

 ,תַעַּבַט עומפ (4 ךע -) 5 לרעגנוֿפ
 ,םָאילַא = רעכעטשרעגנֿפ
 ,ןרונַאֿפ ,רונַאֿפ = ןרינִיֿפ ,רִינָיֿפ
 .:לֵּכֶא ,ְּךֹׁשָח 6811 סמ8ס0טנס, 81001ג7 00 רעטטניֿפ

 ,ְךֶׁשֹה 681:1688 5. ||
 ,ךשחב 1מ 906 6481: רעטסנוֿפ רעד ןוא --

 ,םָעָמ לַפָא 8061 88 64/. ךולרעטסנוֿפ
 ,תֹורָצ לֹבָס 90 8316 ש.  ןרעטסנוֿפ
 ,הָלֵּפָא ,ְךֶׁשֹח 62110088, סס8ס0טע197} 5 שינרעטסנַיֿפ
 ,שונרעטטננֿפ = טַײקרעטסניֿפ
 ,ףנוֿפ = ףענוֿפ

 עַּבְמַמ 1006 4106 010608 84 קוטשנליגֿפענוֿפ
 ,םיִבּוהְז הָׁשִמֲח לֶׁש

 ,הָׁשְמֲה 1176 ?ש. ףנִיֿפ
 ,יִשיִמֲה 4110 006. זע. טֿפניֿפ
 ,לטֿפנוֿפ = קלָח-טֿפנוֿפ
 ,יִצֲחְו הָעְּבְרַא ?סט/ 800 2 1381 0000. ןבלַאהטֿפניֿפ
 זוזס ותיִׁשימֲח 3904 ץ819 (2/  ךע -) 4. לטֿפנופ

 ' ,(םיפלקכנ הָׁשִמֲהַה (4 05*600)
 ץנס06 01 100 810800028 (2/ ס-) 4. רעֿפנוֿפ

 ,םילֹודְג הּׁשִמֲח לֶׁש ַעַבְמַמ
 {וטס-עט010 2822-4016 (2/ ךע-) 8 לרעֿפנוֿפ

 ,לֶּבּור הָּׁשִמֲח לֶׁש רְַׁש
 ,םיִניֵמ הָּׁשִמֲח לָׁש 09 119 10068 66/ ולרעֿפניֿפ
 == טַײקרעטצנוֿפ ,שינרעטצניֿפ ,ןרעטצנַוֿפ ,רעטצנוֿפ

 "-רעטסםנוֿפ ,שונרעטסנוֿפ ןרעטסנוֿפ ,רעטפנוֿפ
 ,טַײק

 .קיִרְכַמ טטפנומפ 66/. גודלקנוֿפ
 ,ץֵצֹונְתַה ,קֵרְבַה 60 5ק811:16) 1190. ןעלקנוֿפ
 ;(חֶל הבז הירט הכמ) רָתָּב 118018 (27. ןע -) 8. לטסיֿפ

 ,טעצלַאֿפ =
 ,םעצלַאֿפ = גנַאזעג-לטסוֿפ |



 א ראטע

 טורטיסיפ

 ,תֹובָקֲע 1009806ץ8 5. ץז. טיוט-טוֿפ

 לס 008 8 םס180ת'8 טירטײמוֿפ ןלננכָאנ ןצעמוא --

 40018 ס= 100180008) 90 8860 8 6180

 .שיא ךלי רשא לא ךלה ,שיא תובקעב ךלה

 ,הָּנַמְק לֶגָר 114616 3009 (עז. ךע --) 6. לסופ

 ?ס זגֹוק טק 8 למוֿפ ַא ןצעמוא ןלעמשרעטנוא (ץָפ,) --

 ,שיא ימעפ לשכה ןס8סמ'8 1

 רֵטֹוׁש .לֵּגַרְמ םעד} 460601106 (26 ן-) 8 לַאקסוֿפ

 5. טַײק -- || ;םּורֲע ,ץּורָח 8מפניק, סטתתותפי 40}. 8

 ,תּוציִרֲח 8מ2ניק'8

 יא ןִיְנִּבַה ףַנָא סט9ם0ט086 (2/ ס--) 8 ענוציֿפ

 ,םיִמֹׁשְב הֵקָּלַה 60 דטנגוק, 3108 ש. 6. ןעקצוֿפ

 ,ןֹוכָנ 6809 66. סקיֿפ

 יירמגל ןוכנ סוט196 1686 גומרַאֿפ ןוא םקוֿפ --

 ,םֶפָּׂשַה לֵהְּכ 8 676 ?0ע 1מ8686068 רוטַאסקוֿפ

 .םֶפְׂשַה ךּוּפ
 .לָעּוׁש רֹוע לָׁש 09 ?04-83מ 66/. יןסקיֿפ

 שי 7 ךיז --|| :ןֵקִּת 60 305, דמסת6 (406.) ש. 6 * ןסקִיֿפ

 .ֹותּואיִרְּב תֶא בַטיֵה 90 1עמעעסט6 סמס'8 2689

 .רוטַאטקוֿפ = רָאטעסקיֿפ

 בֶכֹוּכ 11460 898 (890) (20 -=) 8 ןרעטש-סקוֿפ

 יםָיַה
 .הָרָבֲעַה ע9881מ0 (ןרופ ןוֿפ) .. !ריפ

 .רבעה 90 888 ןָאמ רוֿפ ַא --

 10 ץפ88 16 ססיש (0עש/ קומס ןטימ ןָאמ רִוֿפ ַא --

 ,(ףונכה לע) תשקה רבעה 6 4014 )

 +0ס םתזט סתס'8 ןעלפקַא יד טומ ןָאט רוֿפ ַא --

 ,םיַפתכה ךשמ 840016618

 .הָעְּבְרַא 101 6. ?רִיֿפ

 קע60081004 206064 90 טסעק8 10 276/  -ריֿפ

 םיִלֲעֹפִל תֶפֶמֹונ םחַּיַה תַּלְמ יפנ1סוג8 81161008

 ,תֹונֹוׁש תֹואְרֹוהְל

 יאֵּטַּב ַעּבַה 90 8פצ, ט06/ ש. 6. ןעננערברִיֿפ

 90 םהקקסמ :רֹבֲע 60 ץ888 טצ ש. . ןַײגרוֿפ

 יֵעֵּצַה 90 עניסץס86 6 6. ןבעגרִיֿפ

 תֶרָּפְרַּפ 9118 6182, ס21:66 (/ | -) 8  טכִירעגרוֿפ
 .(ןוזמה ינפלש דיזנ)

 1180 םני6601ת6 זת 8 1606 (שז. ךע -) 5. לסורגרִוֿפ

 .בָּתְכִמ ׁשאֹרְּב םֹולָׁש תַכְרִּב

 !ײִל הֵּנִאְתִה 00 ץ108 8 ףט8ע161 8. ןבָאהרוֿפ

 יףאָנ 90 ס0נמ1מ19 2601?

 י"ב רעֶנ טס גסץעסט6 ש. 64. ןטלַאהרוֿפ

 .ננַאה רָאֿפ = גנַאהרִיֿפ

 ,רֹוּורְּפ 8?סעס0נ4, !סמט} (2/. ן--) 5. וױהרִוֿפ

 ,ןֹורָּדְסִמ
 ויוה רוֿפ ןוֿפ טָאװרענעלקרַאֿפ ,לזַײהרִוֿפ

 יהָרְעְג סעצסס1 (עז. | -) 5. ףרָאװרַיֿפ
 ד ז+צ

 ,הֹרָק

 .זױה ַא ןוֿפ לגילֿפ ,זױה-טמַא ,0110904 שיליופ (א

 ךולטשרוֿפ -- 408 ==

 .ײִּב רֹעֶג סס עסץעסט6 0. 4. ןֿפרַאװרִיֿפ

 ,יָמְדַק לֶתֹּכ ?סמ+ יט81| (01 ךע -) 5. לטנעװרוֿפ

 :תּונֲהַנְהַה 60400400, טסמ2טסנסז ({}. ןע --) . גנורִיֿפ

 ,גֶהֶנִמ סוג89סזמ

 ."יֵנְפַל רֹמֶא 00 887 10 ש. 6. ןגָאורַיֿפ

 .רקש 90 116 ןגול ַא ןגָאזרנֿפ --

 8 רטסזמפת רטגס 16808 (1!. ם -) = ןרעגָאזרִיֿפ

 ,םיִׁשָנל תֹופָפְּת תֵאַרֹוק הָׁשֶא ןעעפקסעפ 40 יטסזמסמ

 .לַאֿפמיױונ = גרָאזרוֿפ

 ,ייֵנְפִל רֵּמַו 10 8ומ 90 0. 6. ןעגנִיזרִיֿפ

 ,רֹבֲעָו אֹׂשָנ 90 ס8צצ} ע889 0. 6. ןגָארטרוֿפ

 תֹוגָרְדַמ 8078 ט010עס 8 818ו-0886 5. 21. פערטרוֿפ

 ׁשָבָכ יִנְְָּׁש
 ,רֹבֲעְו ץּור 60 טמ ץפ89 0 4 ןֿפױלרוֿפ

 ,ייֵנְפִל טֵצַה 90 טעסמט086 40 6. 6. ןגולרוֿפ

 ,ייֵנְפל אֹרָק 90 1684 +ס ש .  ןענעַיײלרִיֿפ

 .רֶחְסִמ תיִּב !רֶחֶסִמ תיֵּב םֵׁש ?!עזמ (ע7 ס --) 9 עמריֿפ

 10 1686, } .ֵֹוח יּדָלֹוה 10 טסתטסץ, ס8ניזש ש 6. ןריֿפ

 .סס 0. 7. ךיז -|;פֵהַנ 0 1088426 :גַהְנַה יט6

 {0ס 06 +ם6 6ט810זג ?גֵהַנְתִה 604666 1ׂ

 .גָהְנֶּמַה תֹיָה
 ,הרוחס לבוה 40 087 80048 הרוחמ ןרוֿפ --

 ,םיקסע להנ 40 זמ80286 2388 ןטֿפעשעג ןרוֿפ --

 טּפשִה 10 ספזז} סת 2 }2ה08ט18 טפשמ ַא ןרוֿפ --

 ,ןוד ,-םע
 ,תונובשח ירפס להנ 40 166ס0 2001:8 רעכיב ןרנֿפ --

 ,נהנמה ךכ 8068 18 986 סט8?סזמ ךיז טרוֿפ ױזַא --

 8ט0מ 12/088 082806 26 טינ ךוז טרוֿפ ױזַא --

 ,השעי אֹל ןכב 6

 00 ע680176} 1081:6 טק 8'000 2 = ךיז ןעמענרִיֿפ

 .רֹמָנ ,טֵלֲחַה תננמ

 .תּונֲהַנְחַה ססמ6ט0+, טסמפטוסנ 8. ן'כערוֿפ

 ,עָּבְרִמ 81876 (2/. | =) 5. קעריֿפ

 יעָּבְרִמ 8086 60/. גיכעקעריֿפ ,גילערִיֿפ

 1686: : (ךרדננ ְךיֶלֹומ םג166 (2/. ס -- י=) 5. רערִיֿפ

 .גיִהְנִמ
 .םיִניֵמ העָּבְרַא לֵׁש 09 ?סט 1148 40/ ולרערִיֿפ

 - .הָעָּבְרַא יִּפ 1סוג64 66/}. גיבַאֿפרַיֿפ ,ךַאֿפרוֿפ

 שַּבְרַא לַעַּב 1סוג:-100466), ףט801066 00/, גיסַיֿפרִיֿפ

 ,םִיַלָגַ
 16114816 1866 (20 ס-) 4 עקרערַיֿפ ,ןרערוֿפ

 ,הָניִהְנַמ
 ."יֵנְפִל טֵּפְמַּפ 0 סה 90 2 4 ןרעדױלּפרוֿפ

 ,רֹבעו ףוע 10 11 ע889 ש. . ןעולֿפריֿפ

 יעֶּברִמ 10ג1-001:40966 , 8086 66/. גיטנַאקרִיֿפ

 ,היִה ,הֹרָק 90 סססטע, םהממסת 2 4 ןעמוקרִוֿפ

 ,רָֹנ יֵחַרָה 90 8182 8מסעפ ש. 2. ןעקרַוֿפ

 יּךיִסָנ טע1406 (;. | -) 5. טשריֿפ

 ,רעווטשרָאֿפ == רעַיוטשרִיֿפ

 יָךיִסְנ לֶׁש עע14061/ 66/ ךילטשרִיֿפ



 ןטשרוֿפ

 .הָכיִסְנ עומסס88 (ןץ. פ -) + ןטשרַוֿפ
 ,תּוכיִסְנ ץצנמסנקפנזּוע (עז. ס -) 8 םוטנטשרוֿפ
 ,ןלעטשרָאֿפ = ןלעטשרוֿפ
 90 וייֵנְפַל קֵחַׂש 90 ך{פ} 6100 0. 4 ןלופשרוֿפ

 .קָחֵׂשְל ךיִא הָארַה 8מסלש םסיש 90 ץ1פצ |
 ;ןָמָגרִּת 1מססעקעס9סע (2 8 ו-) 5 רעכערפשרוֿפ

 ' ,ץיֵלֵמ 80ט6

 ,הָּוִצ 90 ץנס80ע106 6. 6. ןבַײרשרַוֿפ
 ,מפנרשרָאֿפ = טֿפירשריוֿפ
 גָד 1188 (2/ |- !-) 6 שוֿפ

 ,מלוֿפעג .ז ,שיֿפ עטלוֿפעג --
 ,םיִנָד ןֶמָׁש 1181-011 . לײא-שיֿפ
 ,ןיִגַּת םִצֵש טס8160026 5. ןיב-שיֿפ

 .ןִּנַּת םָצֲֵע לֶׁש 09 דטמ816006 66/. ןרענַיובשִוֿפ
 ,םיִנָד ןָמָׁש 11512-011,91810-011 . ןָארט-שִוֿפ
 ,םיִנָּד קֵרָמ ?18-טעספמ 8. ךיוי-שִוֿפ
 ,םיִנָּד דוצ 90 118מ, 0890 1188 ש. 6 ןשיוֿפ

 ,תָרֹמְכִמ יםָרֲח 18מ1מ8-209 (2/ ן-) 5 ץענ-שיֿפ
 גיד 118תסנמ8מ (2/ פ- ,-) 9 רעשוֿפ
 ,םיִנָד קָבָּד 181881888 8. ולק-שוֿפ

 ,לווא-שוֿפ = ץ'לַאמשישיוֿפ
 ,םָג ,לֶגָד 1189 סתמי (2/. | -) 5 גַאלֿפ

 ,תיִחיִּמַצ 1186 0846 (2/ סט -) 8 ןדָאלּפ
 ,הָמָחְלִמ יִצ 11669} םפצצ (26 |-) 8 טָאלֿפ
 ,רֶמְרַמ טוג996151 { ךע --) 5. לרעטַאלֿפ
 90 ?ע010016 :ַעֵעֹונְתִה 00 110006ע 6. 2. ןרעטַאלֿפ

 ,דֹרָח
 ,דַחַּפ ,הדרח טעסממ119) 1681 8. שיונרעטַאלֿפ
 ,לֵפְׁש ,ַהּומְׁש 1140 660 ךַאלֿפ

 ,קומע-יא עקרמ 808:10ױש (060-.) 5. טנורגכַאלֿפ
 ,יִתָּפ ,הָמֹוש 9001 (21. | -) 5. טכָאלֿפ
 ץנפנמ (0600) (ע1 רעדנעל -) 8. דנַאלןכַאלֿפ

 ,רֹוׁשיִמ

 לש) תיִתְּמ 1886 (0/ 8000) (ן} ם-) 5 עכַאלֿפ
 | ,;(גלש

 םיַתְהְלִמ 488 ךץוסעפ (עג ןע--) . גנַאװצכַאלפ
 ,תֹוחּומְׁש

 ,תּויֲחְמִׁש 8688 , טַײקכַאלֿפ
 ,תַבָהְלַׁש ,הָבָהל 412106, 21826 (2/ ןע -) םַאלֿפ
 ,דקִי ,רעֶּב 60 סטעמ, 1180, 218ע6 . 0 ןעמַאלֿפ

 ,(םינפ) םֶּדַאְתַה 900 ס!ט8מ (/54.) :טהָל
 ,טֵהֹול ?12ז0ומ 46/. גודנעמַאלֿפ
 ,םֵהֹול ׁשָא 0181 116 8. רעַײֿפמַאלֿפ
 ,םָהֹוּל 11810109 2182188 06/ גודרעַױּפמַאלֿפ

 ,(אבצ לש) ףָנֶא ,דַצ 1281, 8106 (2/.סע -) 8 גנַאלֿפ

 ,ךוטנולֿפ = :ְּךַב רֶמָצ גרָא 1180001 6. (ע)לענַאלֿפ
 .ְּךֵר רֶמָצ גָרָא לֶׁש 01 11842601 60/. ןלענַאלֿפ

 ,עַטָנ ,חַמָצ ט1809 (עז. | --) +=. ץ'נַאלֿפ
 .ץ נַאלֿפ = :הָעְיִמְנ ץ18מ:188 (עז. ןע -) 9. גנוצנַאלֿפ
 ,לתֶׁש ,םֹמָנ 90 ץןגמפ . 64 ןצנַאלֿפ

 ןעקסַאילֿפ -- 409 --=

 ַעמֹונ ןע1881סע (ע? פ- ,=) 5. רעצנַאלפ
 יח לעב לש דַצ 11801: (0/ 60 606001) 5. ןעקנַאלֿפ
 ,רעדעֿפםולֿפ = סָאלֿפ
 ,הָּיִמְר ,הָׁשֹּבְחַּת ןנ188061 1. ס -) 5. רעטסַאלֿפ
 . ,רערעֿפםולֿפ = רעדעֿפסָאלֿפ
 חיִכּוכְז ַמ 1800 (1/. סע -) . קישטנָאקַאלֿפ

 מי
 ,םָנֹולְּב ,טֹומ קס16 (2/. רעקעלֿפ וס -) 8 ןקָאלֿפ
 1ת0016-11610, 2188- (קו = י=) 8 רעסוש- ןקָאלֿפ
 ,רָאָּפְתִהְל בָהֹוא ,רֹוּבִנְל הָאְרְתִי 0

 ,הָּתְׁשִּמ 1184 8. סקַאלֿפ

 ,הָּתְׁשִּפ לָׁש 01 1/22) 118460 060 ןסקַאלֿפ
 ,הָבָהָל 1186 (4/. | -) 5. רעקַאלֿפ
 .םהָלֲה 90 112100,012820 6. ןרעקַאלֿפ
 קֹּבְקַּב טס4616 (עז. רעשעלֿפ) . ׂשַאלֿפ
 ,הָנֹוׁשאַר הָּפָקְׁשַה 1189 818026 4. גולֿפ

 ,הנושאר הפקשהב 86 980 1189 818026 גולֿפ ןוא --
 ,םִיּמַה תִיְלֲע 6186 (0609) (11. | =) 5. טולֿפ

 ,הלודג הילע 8011ת8 4166 טולֿפ עכיוה --
 ,הנטק הילע 268 1106 טולֿפ עגורעדונ --

 ,שֹועְרַּפ 1108 (ןז. נלֿפ) . ױלֿפ
 ,םוולֿפ = סױלֿפ
 .ףיְׁש .עֶנֶּפ עוטנמ (ע?. ןע -) 5 םױלֿפ
 ,םיִמיִנְׁש קֵרֶמ 8סט0 0? ץ!טנמ8 5. ךיינעמױלֿפ
 ,םיִננְמִמ םיִמיִוְׁש ןעווגעמ-80ס10 8. םעמוצנעמױלֿפ
 קֶבָא 4108-ץעסדט06/ (ןז. סעקש -) 4 קעשוָארּפױלֿפ

 ,םיִׁשֹועְרַּפְל יִסְרַא
 ,הָלָלָק סג86 (27. | -) 5 ךולֿפ

 ,לַלֵמ 90 סוג86 ש. 6. ןכולֿפ
 ,ג158 = קולֿפ
 ,הָפּועְּת .ףּועְמ 11ץומ 6. ולֿפ

 .ףוע 90 117 ילֿפ ַא ןבעג --
 ִעיִנְו םיִּכ .הֶחֹל עמנסאזג . עמגַאילֿפ
 ׁשיִא {ז1001008 ץסע8סת (2/ 9-) 8 רעדַאילֿפ

 | ,יאָּמַר 40001ש6 :תַעַּדַה לַמ
 {ס 206 מת 2 161601008 רט8} שש. 2. ןרעדַאילֿפ

 הֵּמַד 60 1001 ףטקס 0. 6. || !תַעַּדַה תּולַקְּב ַהֵנְתֶה
 ,ןעווערדַאילֿפ .ז והָעְתַה

 880 :םיִצֵע יֵדיְנ םעּפות (0/ 10000) 8 ערדַאילֿפ

 .םיִנָבֲא יִדיִג (0} 940068)
 60 יטסעזמ 8 8601208 סט8 0? ש 4. ןעװערדַאילֿפ

 40 1001, 4טץמס !רָתַס רַבְּד תַעַדָל רקָחה 2 ץסנ;פסמ

 .הֵעְתַה ,הָּמַר
 ,(נד ןימ) תיִמּוּפ 400420062 (26 ס-) 8 רעדנָאילֿפ
 ,רעדנָאילֿפ = עקרעדנָאילֿפ
 ,הָריִמְס 8188 (21 סע -) 4. קסַאילֿפ
 ,עגורדעקסַאילֿפ = עקסַאילֿפ
 01 ףםמ (2/ 9) 8. עגירדעקסַאילֿפ

 ,רֶעֹבְמ םֶרָאְל יֹוְּּכ טמ818891} קסנפסת
16 

 .רֹסָס 90 8180 0. 6 ןעקסַאילֿפ |



 עקַאילֿפ

 יִעֵמ ,בֶרֵה ע1ג04} ?ע1מס} 1006800008 84 עקַאילֿפ

 ,הָמָהֶּב
 ,בובז םד (עז. | -) 8 נולפ

 בובז 8/8מ188 הצ/ 680902118 גולֿפ רעשינַאפש --
 ,דרפס
 היה 90 2866 דטמומג8 זָאנ ןוא ןגולֿפ ןבָאה (46.) --

 ,תונועגש שיאל
 עס 1111 ּפַאלק ןווא טימ ןגו58 ווווצ ןענעגרה (46,) --

 םירבד ינש השע שושס 21:08 טגסמ 026 6

 ,תחא תבב
 0 1081:6 8 לנַאֿפלעה ַא גולֿפ ַא ןוֿפ ןכַאמ (66) --

 .דאמ רבד זרפה גמסטמ?פ1מ 01 4 11(,( 

 רות (0/ 6 וףָנָּכ שנת (עז ןע- ו-) 5 לנַילֿפ

 סעונמ, 889 (0/ 6 264) :(ןינב לשנ ףֶנֶא 2010:

 ,עֶבֹוּכ הֵנְּכ
 ,םג םדא 4 1406 ץס/8סמ לגולֿפ רעבָארג ַא (46.) --

 60 סווק 8 ץסע- לגילֿפ וד ןצעמוא ןקַאהפָא (/4/.) --
 ,שיא ינפ לֹפַה 8סת'8 רד18

 הָנְׁשִמ 8140-60-08נ40 (2/ | =) + טנַאשידַא-לנילֿפ

 ִדַלָמְל ׁשיִּלְׁשַה
 ,םִיַָנְכ לַעַּב 0866 66. גודלגילֿפ
 ,םיִבּובְז תֵׂשיִפְתִל רֶיָנ 117-ט8מסע רופַאפ- ןגילֿפ

 ׁשּורְגְל ףינמ 11ע-118ק, 11ע-118 מס; 5. רעכָאֿפ-ןגולֿפ

 .םיִבּובְו
 ,םיִבּובְז תַאֹוצ 11ץ-ט1סט 11ע-80604 8 טױקנגִילֿפ
 ,גילֿפ ןוֿפ טרָאװרענעלקראֿפ ,!עלעגילֿפ

 ,גו8 ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ :עלענִילֿפ

 ,לֶמְוָא 180060 (27. | -) 8 טולֿפ

 םיִנֹוׁשאִרָה תֹועּובְׁש םסמסצ-עמססמ 5 2. געט-רעטילֿפ
 ,הָנּותֲחַה רַחַאְׁש

 .ףֶסָּכ תַדֹוקְנ פע8ת816 (עז. ךע -) 5. לרעטילֿפ
 רבד 801069מ/מ8 8םסושש ךעלרעטולֿפ טומ םעפע --

 ,ץצונ רבד ,ריהזמ
 .יולֿפ = ַײלֿפ

 ,ליִלָח 9196 (27. | -)  טַיײלֿפ
 ,רֹוזָמ יִליִתְּפ 1189 8. ךוטַיײלֿפ

 ןגנֶמ 1218, 11096-ץ18ץסע (2/ ס -) 5. רעטַײלֿפ

 ,ליִלָחִּב
 עטנקס80} 1406מ1108 !הָדיִקְׁש 611196006 8. סַײלֿפ

 יהָנְַּכ
 ,חנוַכב עטנמס8ס}ִצ, 1096891022117 םַײלֿפ טימ --

 ,הינּפב
 5. טַײק -|| :ץּורָח ,-לַע רֵקֹוׁש 61116609 60/ גוסַײלֿפ
 ,הָדיִקְׁש 6

 ,לָּדַּתְׁשִה וס ועֶצ, 68068ט04+ ש. ?. ךיז ןטַײלֿפ

 .קעשָארפ-ױלֿפ = קעשָארפדַיולֿפ
 {ס 8קעס86 :ףֹמָׁש 90 106 ש .  ןצַײלֿפ

 ,(רינב ויד)
 ,גָפֹוס רִיְנ 21099028-ץפקסע 8. רופַאפ-ץַולֿפ

 .(לכאמלנ רֶׂשְּב זמס86 :רֶׂשָּב 1168  ׁשַולֿפ

 קעלֿפ -- 410 --

 8900146 ץתסע- ןגױא ווווצ םומ שוולפ קוטש ַא (46.) --
 ,הנבה השק שיא ,שֹּפֶט 80,846

 טט?0מסנ88 818 (2/ קנעב -) = קנַאב/שולֿפ
 .ןיִלּוקְמ

 1108 :רֶׂשֶּב לֶׁש 01 1108, 01 14083 66/ גישַולֿפ
 .ןֵמָׁש ,חבע 8904 :רָׂשָּב אֵלָמ

 ,רֶׂשָּב לְכָאַמ םתֹונת) 006 . םנושָיולֿפ
 ,חֶבֹוח טל? (27 |-) 5 טכולֿפ
 ,םנווושעג = קנולֿפ
 :לַכ 110606 !יִלְוֹנ 1100, 110016 6/ נוסְילֿפ

 1116, 114016 ;לֵזֹונ רֶבָּד עַכָמ 110160088 5. טַײק --|
 ,תּולק 1116090688 ;לֶזֹונ

 ,ֹוָנ 90 11סוש (ע. א ןסָאלֿפעג) ט. ח. ןסולֿפ
 ,ריִּפַנְמ ?ומ (21 |=) 5. רעדעֿפסולֿפ
 60 4100 :ףוע 10 זוצ (2. . ןגױלֿפעג) ש. א  ןעולֿפ

 ,ַחֹרָּב ,םּונ

 ,ןגצטש .ז ,ןגױלֿפעג טיונ ןוא ןגיומשעג טינ --

 .ףֵפֹועְמ ?1ע1ת8 66). גורנעולֿפ
 .הָפּועְמ ,ףועְמ 11ע188 5. שינעילֿפ
 68סװ !הָכיִׁשְמ ,הָמיִרְמ 10064108) ץטנמש 8. קולֿפ

 ,עַרֵק
 {ס !ס8ע !ָּךֶׁשֶמ ,םֹרָמ 90 ץ1ט018 ץט1} ש. 6 ןקולֿפ

 ,עֹרָק

 ינוְּמַה רק ,ַחּורָה רֵק טת1סקעמ8910 66. שִיטַאמנעלֿפ
 .עמגַאילֿפ = עמגעלֿפ

 היָה 90 06 80008601066, 10 086 10 2 4 ןנעלפ
 ,היָה ,ליִגָר
 ,ךלוח יתייה 1 0806 40 {שס ןווג געלֿפ ךוא --
 היה 86 0806 40 8ּ8צ ןגָאז (םגעלֿפ) געלֿפ רע --
 ,רמוא

 .םֹוּקִּפ 086, םטנ8109 8. ענעלֿפ
 ,ןדָא לֿפ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לדעלֿפ

 םסס8ס-טט1ת* ( ץסוי 0086, (עז. | - )5. שיװרעדעלֿפ

 ,הָעְי ,(קבא וב רסהל זִוַא ףֵנְּכ טט1118/, 6801
 80, 11,09סע140386 (2/. וַײמ -) 84 זױמװרעדעלֿפ

 .ףֵלַטֲע
 ,רע ד עֿפ םו58 = טָאלֿפרעדעלֿפ
 8ומ, 16ש61 ; ןֹויְלָע חַטָׁש ט:7406 (ע/. | -) 5. ךעלֿפ

 ,רֹוׁשיִמ

 תַעַלְקִמ ט1:810 ! תָעלְלִמ 6189 (2/. ךע -) לטכעלֿפ

 .רֶעַׂש
 60 :טלק 90 89 { 2. , ןטכָאלֿפעג) ש, 6. ןטכעלֿפ
 .רֶעֵׂש עלה 6

 ע120148 עס סתם 106 648 (2/ ןע -) 6 םעלֿפ

 ,הָלֹודְג הָרְיִטְפ ,הָקָזֲח יִחְָל תַּכַמ
 60 םוטס 8 זומתֹומֲש ססצ סת 1מס . 6 ןעמעלֿפ

 .ַחֹּכ לֶכְּב רֹטָס סע
 טויסט-זמפז :םֶתָּכ םטס1, 86814 (2/ |--) 8 קעלֿפ

 8עס9 1808 !יִפֹד ,לוסּפ ץֶמָׁש 8002118 ;אָמּוׁש
 ,םֹוקָמ



 סוֿפוט-קעלֿפ

 תס9 90 זמסץש6 1זץסזמ 1116 קעלֿפ ןוֿפ ךִיז ןרור טונ --

 ,ומוקממ עונ אל 6
 {0 110 סמ 986 800? קעלֿפ ןֿפױא ןענענרהרעד --

 ,עגרב תמה

 ,יָמְתִּכ םּופיִמ 8טס1964 ?שמתט8 8. סוֿפיט-קעלֿפ

 08 :ןְטק דַתָי 8מגם1) 8086 (27 ךע --) 6 לקעלֿפ

 ,ץֶט רַמְסַמ
 .םֵּתְכַה טס 8918, 8006 שש. 4. ןקעלֿפ
 ,םיִמָתְכ אֵלָמ 8081ת06, 8קס1906 06/ גודנקעלֿפ
 תיִרֹּב 8080 109 161407140 892108 ףיוז-ןקעלֿפ

 .םיִמָתְכַל
 .ןְמֶק קּבִקַּב םתמפנ} מ04816 (27. ךע --) . לשעלֿפ
 !םָלָּכַהְו ׁשֹוּב 161 46. עֿפ
 ,לַארװעֿפ = רַאורב;ֿפ
 לָׁש 11טעסט8 ;םיִמּוח לָׁש 1מ0260ס64 60/. גודמעדעֿפ

 .(ףשבב וא חמוצב םיטוח לש) םיִפיֵּל

 ;טָט ץסת :הָצֹנ 1086ם0/ (2/ |-) 5. !רעדעֿפ
 ריִּמַנְמ 114 ;(ןועש לש ץיִפָה םקע1תפי (0/ 0: 10040/)
 .(רע דע 8 ם:ל 8 ==

 ."יִנְפַל רֶׁשֲא ,יִמְדִח ?סנ6 60. +רעדעֿפ
 ,רֶחּואְמ 640181 66/. לַארעדעֿפ
 ,הָּדְנָא ,תיִרְּב 1640980108 (2/ ס --) +. עיצַארעדעֿפ
 ,טַעָל רֶי טסממס186ע (ןז. ס --) 8. רעטלַאה-רעדעֿפ
 יִמְרּקַה קֶלֵחַה 10סץפ1 . קלָח-רעדעֿפ
 רַעַּפ ,רָּלֹוא עסמ1:ת116 2. ךע -) 8. לרעסעמרעדעֿפ

 ,רֵפֹוּמַה

 00 80016010846, 06 2010168806 ש. 6. 'ןרעדעֿפ
 םַּכְׁשַה 90 1186 68117 ש. ?= ךיז -||! -ְּב םֶּדִקַה ות
 ,םַּדְקַה 00 6 064016280/ ;(רקבב)
 וס 06 2610160800 גת םולש ןצעמוא ןרעדעֿפ --

 ,(א שיא םולש תשירדב םדקה 8ע061108 8 ןמסזפסמ
 ,ןרעדָאֿפ = ?ןרעדעֿפ

 רֶׁשֲא ,יִמְדָק 1016, ++סם?) 8806110/ 46). טשרעדעֿפ

 ,ייִנְּפִל
 .(םירצונל ינשה שדחהנ לֵרְכיֵּפ 26סעטפעש לָארװעֿפ

 | .ןֵשְּד ,ןֵמָׁש 189 00}. סעֿפ

 ,ןָמּוׁש .בֶלָה 180 5. סטעֿפ
 ,דֹוּדר טמ016 (2/ ס -) 5 רעטעֿפ

 ,תיִנּונְמַׁש ,ןֶמְׁשִמ 1800088 5. טַײקטעֿפ

 ׁשֵשֹונְתַה 9ס 10206 ({. 2. ןטכָאֿפעג) 0 ח ןטכעֿפ

 ,(ברחב)
 ,ׁשֵשֹוּנְתִמ 160001 (41. =) 8. רעטכעֿפ
 ,קֵרָבַה 90 8גומס, 811090ע 4 ?. ןעלכעֿפ
 .רע כָא 8 = רעכעֿפ

 .ףיָנֵמְּב ףִנָה סס ?8מ ש. 6. ןרעכעֿפ
 ,רֹוע 8אומ, 146 (27. |--) = לעֿפ
 ,הָדָׂש 44614 (27. רע -) +. דלעֿפ

 ,"'בוט בל ןיא (א |

 פלעֿפ -- 411 --

 41614-18ט014 2010ט19ט181 1800: + סעברַאדלעֿפ

 -י .הָמָדָא תַדֹובֲע
 41614-182סעס1 88 (ע'. -) 5 רעטעברַאדלעֿפ

 ,הָמָדֲא רֵבֹוע סט1סט1:91 1800161

 רַדֹוׁש ןגנפוגוטפעצמ8ת (עז. םינְלְזַנ --) 5. ןלזנץדלעֿפ
 ,םיִכָרְּד תַׁשְרְּפ לע םיִטְסַל .ךֶרֶדַּ

 טָּפְׁשִמ ססטנס-עגם8?נ141 (2/ |-) 8 טכורעג-דלעֿפ

 ,יָאָבְצ
 ססטנ1סע) 808006/ (20 ס- ,-=) +. רענעי-דלעֿפ
 ,הָלָׁשְמִּמַה ץֶר 0880

 שאר 11614-2128281 (2/ |-) 8. לַאשרַאמדלעֿפ

 .אָבְּצַה
 זמסםפטעומפי 01 186 210026 07 8. ןטסעמ-דלעֿפ

 8 םזפצסצפע0 לט 48/0808 013 08
 ןֶפָנ רֶמָצ לָׁש םיטּוחַּב תֹורְבּקַה הֵדְׂש תַדיִדְמ - (9400::0)
 וי ,(גהנמ)

 8 רטסזמפמ טט0 (20/ ס-) 8 ןרעטסעמ-דלעֿפ

 הָׁשִא םג0880168 180 םעסטמ4 01 2 םז8טסצפע4
 ,תֹורָבָּקַה הָדָׂש תֶדֶדֹומ

 לֹובָי ם:00006 04 16 110108 5 27 תוריּפ-דלעֿפ

 - ד דח ײ .הָדְשַ
 ריִקְּפ ןֵגֶמ 8ס90809-1ג8101 (ע7. ס --) לבעֿפרלעֿפ

 .אָבָּצַה
 88818188- (/. סערַאש -- ,סרעש .-) 5. רעשוהלעֿפ

 ,םיִלֹוח ׁשֵבֹוח ,םיִאְפֹורְל רַזֹוע 8800

 ,רּוצ ,עַלֶס ע00/ (עז | -) 8. ולעֿפ

 ,ולע8 = ןזלעֿפ
 ?וגוזצ, 606.|| :םֵלָׁש ,אֵלֶמ 111, 6סעמץנ1666 06. זנילעֿפ

 ,תּומָלְׁשִּב ףסעמקוססו'
 ֹוּנֵמְז טיִּגִהְׁש 46 66/. ?נילעֿפ

 קלחמ ןֹולָע .ןֹוטיִלֹוּפ 161116ל08 (4/. ןע --) +. ןָאטעילעֿפ
 ,(ןותע לש עשעשמ

 בֵתֹוּכ 40011660תו89 (ע/ ן-)  טסינָאטעילעֿפ
 ,םיִנֹוטיִלֹוּפ

 ,רֹוע לָׁש 01 פצומ 60. יןלעֿפ
 10 06 ורֹסָחה 90 06 082/1מ0) 1188 2 4 ?ןלעֿפ

 60 !הֹנָׁש 9ס 0140600/ !קיִּפְסִַמ יִּתָלְב היָה םמסנפ
 10 00880} 6008 ש. 7. ךַיז -||:בֹוָע 16806 סט

 .םֵלָעַה .לֹדָח 8008
 4081 168068 006 םינ םענווק מלעֿפ םיוט רעד --

 ,(א דחא םג בוועי אֹל תומה םסמס6צ
 צסט שו1} 866 !ןלעֿפ טינ רעמ ךַײא טעוו םע (46,) --
 !תאז השעת םא ךׁשנֲע גישת 16 17 ץססט 40 1086!

 ;תַעַרְנִמ ,ןֹורְמָח 401001, 18019 (ץז | -) = רעלעֿפ
 סזעסז} דמופץנ'גתס :הָאיִנְׁש 016406// 6

 ,הָלֲחַמ 0180886 !םּופְּדַה תּועָמ ,תּועָמ

 ,(רעש גירא ןימנ ןיֶסּולְּפ טוטפמ 5  פלעֿפ

 = :שישיצ = ==

 , ,"ֵבּוט בלי ןיִא (א



 ןֿפלעֿפ

 | ןיִמּולְפ לָׁש 01 ץוטפג 66. ןפלעֿפ
 היו 90 121811ץש, 1010, 00141011016 1, 6. ןשלעֿפ

 ש. 0 || ן(לכֹא יכרצ) ףַיַז 90 8001001806 ;(ףסכ ובתכ)
 ,דֹנָּב סס 0681 11:680ס1ע0817

 121811161, 101,461, 003ת00ע9- (//0 -) 8 רעשלעֿפ

 ,דָגֹוּב סנ81001 :ןָפיַו 6160
 .ןַאֿפ ןוֿפ טרָאװרענעלקיַאֿפ ,!לדנעֿפ
 .ןָאֿפ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,* לדנעֿפ

 ןֵּכְׁשַמ ,לבֶח 90 8ס1ע0 88 ץ16486 6. ןרנעֿפ
 ,ןֹולַח יטנמססיש (2/. -) 8 רעטטנעֿפ

 81:180001:8610 8001607 רעטמנעֿפ עכיוה וד (44.) --
 ,הלעמה ימר ,שחיה ילודג

 ,רעמסנעֿפ = רעטצנעֿפ

 עּובָה 11666 (20+06) !ןָהיֵא ,קְוָה +געממ 00/ טסעֿפ
 ,(ריחמ)

 הָדּוצְמ ?0ע9600 10ע0/088 (2/ ןע-) 5. גנוטסעֿפ

 .רֶצְבֶמ
 ,ץַּמַא .קֶּזַה 90 8ועסמם?מסמ ש? 6. ןגיטסעֿפ
 861680094, 30/04088 8. סַײקטסעֿפ טַײקגיטסעֿפ

 ,ץֶמֹא ,קָזח
 ,ןגנטםטעֿפ = ןטסעֿפ

 6600110106, 90 68080118מ,} 2. 6. ןלעטשטסעֿפ
 ,ַעֹבָק ,טָלֲחַה

 .לֵּפְלִּפ טסממס/ 5. רעֿפעֿפ
 רעֿפעֿפ רעשיקרעמ --
 ,לָמְרָתִמֹה
 00 ם176 10 490 4 רעֿפעֿפ ןצעמוא ןבעג (68) --

 ,ורי תא שיאל הארה עס1804
 הָניִמְרַה לֶׁש 0? ץסעס61418 00/. עװָארעֿפעֿפ
 ץֵע טסעץסע-?ע06 (81 רעמווב -) 9. םױב-רעֿפעֿפ

 .לפְלִּפַה
 ;לָּפְלִּפ םַעַמ ול ׁשֵיִׁש ץסעעסעצ 60/. גודרעֿפעּפ

 .ץקוע ידמ 1618 ּולָּפְלִּפ ֹוּב ׁשֵיִׁש עסמקס4
 ,גומכוזרעֿפווא טָאטשנָא גיסַאטש ,גיוטכיזרעֿפעֿפ

 ,גודרעֿפעֿפ = גירעֿפעֿפ

 ,תיִלָּפְלַפ אָּנֵרְנַדנ ץסעקסעזמותפ 5. ן'נימ-רעֿפעֿפ
 םיִׂש .-לַע לֶפְלַּפ הֹרָו 60 ץסעעס;ע 6 6. ןרעֿפעֿפ

 ,"ּב לֵמְלִּפ
 5. עצינרעֿפעֿפ

 ,םיִלּפְלִּפַה
 ,טצונרעֿפעֿפ = עקשופ-רעֿפעֿפ

 ,הָלָּכְהְמ הָנֲע םותעסעטעס86 (ץז ס -) . ןכוקרעֿפעֿפ

 .ׁשֵבְּד תַּכַח
 ןעמ טעװ ץעוצ םעד טימ רעטרעװ .צׂשֲאַּפ 2/0/ .רעֿפ

 ,"ר ַאפ טימ גנודניברַאֿפ ןיא ןעניֿפעג
 ,(א הָמֹוׁש ,ׁשֵּפִמ 1001 ;םּוס 10186 (2/ -) 5. דרעֿפ

 ןווצ וד ןוא טונ ןעמ טקוק דרעֿפ ןטקנעשעג ַא (2200,) --

 לפלפ 08ץ7סתת6 ץסקמס/

 תַסְפִנ ץסעקסע-טסא8 (2/6 8 -)

 זיא גנוטיידַאב רעטייוצ רעד ןיא (א

 .סעדרעֿפ

 ךיױא לָאצרעמ יד

 ןכייצעגַארֿפ ייד 412 ---

 םיקרקדמ ןיא 0080818 ומוג80 400 26 000086:8

 ,םִנָח ןותנה רבדב

 טו 9001 ;םּוס 0186 (00ח4.) (ץז. סע --) 8. קַאדרעֿפ
 ,לֹודָנ הָמֹוׁש

 ,םיִמּוסָל לזרַּב תַלְמְמ טפעגישפ}צ 8. ןַאב-דרעֿפ
 ,םיִמּוס בנֹוּג 1:01:86-1167 (ז. םיִבָנג -) 5. בנגװדרעֿפ
 רָהֹומ 0186-640810ע ( -) 5. רעלדנעה-דרעֿפ

 ,םיִמּומ

 .יֵשְּפִמ 300118 ;םּומ לָׁש 04 םסעפס 40/. שידרעֿפ
 ,תּוׁשְּמִמ 1001182088 . טַײקשידרעֿפ
 ,לומטערט = לימדרעֿפ
 ,בננ"דרעֿפ = בנג"סדרעֿפ

 81818מ6 1618- 5. לקוננא-סעװעקדָאפ-םוֿפ-סדרעֿפ
 ,קֹוחָר הָחָּפְׁשִמ ןֶּב טעטס

 ,רעמרעֿפ = רעדרעֿפ

 8ויסץגס, 818098 !וֹורֲה טס186 (2/ |=) 5. !רעֿפ
 ,(רישב) תיַּב

 ,יָצָהְו הָׁשֹלְׁש 1106 820 8 2811 7000 ןבלַאהטרעֿפ
 ,למרעֿפ = קלָח-טרעֿפ
 ,ןעלמרעֿפ = ןלײטשרעֿפ
 סתס !סטנ+?מ  ףט8116/ (2/. ןע - יךע -) לשרעֿפ

 ,עֶבֹר .עַבָר .תיֵעיִבְר
 ףט8190 :!תיָעיִבְר לֶׁש 09 8 0ט8ע00ע 060/. גידלשרעֿפ

 ,(רפס) ןֹויְלִּנַה תיִעיִבְר תיִנְבַתְּב .(00/0)
 ,הָנָׁש עַבָר לָׁש 01 8 סט81061 00. גורעי-לטרעֿפ
 ,םיִקָלֲח הָעָּבְַאְל רֹוָנ 90 ףטמג?סע 0. 6. ןעלטרעֿפ
 ,תיִעיִבְר ומ 80 +סטנפמ 1806 406. ם:טרעֿפ
 .יַעיִבְר סט 06/, רעטרעֿפ
 ,עקטרָאֿפ = עקטרעֿפ
 0808 (קז ס -) 9. עקשירעֿפ
 ,םיעּבְרַא 1019 משו. גוצרעֿפ

 ,םיִעְּבְרַאָה 10111008 סוי0. חשו. טנוצרעֿפ
 ,לטגיצרעֿפ = קלח-טגוצרעֿפ

 קֶלֲח 10ע010604 ץפעפ (עע. ךע-) 5 ?טגוצרעֿפ
 ,םיעְּבְרַאָה

 ,טטגוצרעֿפ ,טגוצרעֿפ = לטסגוצרעֿפ ,טסגוצרעֿפ
 םיעָּכְרַא לָׁש 04 +סעֹק ע0תס8 44/. לנלרעגוצרעֿפ

 .םיִניִמ
 ,רֶׂשֵע הָעָּבְרַא 0106 6, ןצרעֿפ

 ,רֶׂשֵע הָעָּבְרַאָה ?0ט1:6006מ 070. שת. טנצרעֿפ
 ,לטנצרעֿפ = קלָח-טנצרעֿפ
 קָלֲח {0ט1000ת98 ץפנפ (2. ךע-) 8 לטנצרעֿפ

 ,רֶׂשֲע הָעְּברַאָה
 ,טָאמשרָאֿפ = טָאטשרעֿפ
 .עקשורעֿפ = עקשרעפ

 .שִיוֿפ = שעֿפ

 ף080:0ת, 121611:088004 (2/ ס-) 8 עגַארֿפ
 .ןינע סג08010ת, 0186061 !הָלָאְׁש

 096 0? 100ע/0880008 (2} ס -) = ןֿפוצענַארֿפ

 .הָלֵאְׁשַה ןֵּמִמ

 ,קָסָרַפֲא
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 רָאיזַארֿפ

 הַּדרְמ ץמעאפס-עגסמקסע (27. |=) 5. רָאױַארֿפ
 | ,תֹוציִלְמ

 ,רֶמֲאַמ ,יּוּטִּב עמוית86 (ץז. ס --) + עזַארֿפ

 ,םלעג-טכַארֿפ = אָּׂשִמ ?יס1פ1ג9) ס81920 5. טכַארֿפ

 .אָּׂשַּמַה תַלֶבֹוה רֵכְׂש 116180886 8. טלעג-טכַארֿפ

 1101804-081+ (ן/ םע- ןע -) 5 ןָאגַאװ-טכַארֿפ

 ,אָּׂשַמ תַלְנֲע
 11ס18ג9ס1) ס8זםס-טס8861, (21 | =) 5 ףוש-טכַארֿפ

 ,אָּשַמ תֵּיַנֲא זמסנסמ2מ?-זמפמ

 ,ריִקְּב עֶמְׁשִמ ם1סמס (ע/. ס -) 5. עגומַארֿפ

 .זנַארֿפ = (םז ןע --) . גנַארֿפ

 ,ץֶרֹק יםיִליִתְּפ תַציִצ ?ז1מ9ס 7. זנערֿפ) . זנַארֿפ

 ,ּוׁשּובְלְב הֶּפֵיְתִמ 6869, 6006 (2ז | -) ?. טנַארֿפ

 תֹורֵרְׂש :יִמְדִק קָלֵח ,םיִנָּפ ?עסת5 (2? |--) 8 טנָארֿפ

 .אָכָּצַה
 .יִמְרָק 1016, 1?סם+ 46/. ע(ננװָאטנָארֿפ

 הֵּיְתַה 0 ןוָּע +גס 628067 =. 2 ןעװעטנַארֿפ

 ,ֹוׁשּובְלִב

 .יִצְנַרְפ ,יִּתַמְרֶצ 1עצסמסמזמפת (2/. } -) 8. זוצנַארפ

 1י:סמסמ} 8. || :יִצְנַרְפ ייִּתַפְרְצ 160 00}. שװַיײצנַארֿפ

 .תֵהְרֶצ ןֹוׁשָל ,תיִּתַפְרָע .1ע0מסמ 1846

 הֶׁשִא עעסמסג טטסומפמ (1/ ס-) עקווצנַארֿפ

 תיִתַפְרִצ
 תַלֲחִמ טָצַקמוא6 טסת61081 6180886 +. 4. ןצנַארֿפ

 | .הָּמָו

 ,הָּמָו תַלֲחַמ הָּלֹוח 8צעמנ11110 60/  עטַאװעצנַארֿפ

 ,הלבנ רבוד הפ 4001 גגסט/מ ליומ עטַאװעצנַארֿפ ַא --

 ,(תיצנרפ ענטמ) קִנַרְפ 1800 (2/ ןע --) 5. יקנַארֿפ

 .יִשְּפֶה 9966 66). * קנַארֿפ

 ,ירמגל ישפח ןע01:96061 166 ַײרֿפ ןוא קנַארֿפ --

 ַערְּפַמְל םולְׁשַתְּב ץעסע816, ןט089-0814 20 ָאקנַארֿפ

 | .(חולשמה ימדנ

 ,(חולשמה ימר) ַעֵרְפַמְל םָּקַׁש 0 ץצסץּפע ש. 6. ןריקנַארֿפ

 ,הָנְִנַרְפ ,תַפְרְצ 1806 קז ךַײרקנַארֿפ

 עס 1106 גת 010061 ךַײרקנַארֿפ ןוא טָאג וו ןבעל (46.) --

 ,בומ לכב היח
 ,הָרָק יחַרָק 91086/ 0016 (ק?. טסערֿפ) .. טסָארֿפ
 | .רַק 1ע089ע 6016 00. גוטסָארֿפ

 ֹּהַקי) טסא סת 16 68: (1/. קסערֿפ) +, קסַארֿפ

 ,הָריִטְפ ,יִחָל תַּכַמ
 ,רֹסָמ 9ס 8180 ש. 6. ןעקסַארֿפ
 61:688-0080) 8טטפנוסש- (עז סע- ן-) 4 קַארֿפ

 | .םִיַפָנְּכ ץּוצק דָנֶּב 1

 ,םעצבולָאה = סעקַארֿפ
 יַעַּדְרַפְצ 108 (2/ שערֿפ) +. שָארֿפ
 תשא) הָׁשֶא 0116 :הָׁשֶא דטסזמגמ (2/. ןע -) 8 ױרֿפ

 ,(לעבה

 |פ0108 (ססזנמפמ (6 2206 07 5. שטַײטנעױרֿפ
 בתכ ןימ) םיִׁשָנָל תיִדנְּכְׁשִא /:7060- 64 סניזועמ  ס740י0616ני9)

 ,(יזנכשא-ידוהי

 ןידנַײרֿפ -- 419 --

 ןרעפ כורֿפ = ןרעבכורֿפ
 ,יֵרְּפ +עט19 (קז |--) 8 סכורֿפ
 .ץֵע יִרְּפ לָׁש-0+ {עטנ9 60} עװָאטכורֿפ

 ,ירפ יצע 11010-91668 רעמווב עװָאטכורֿפ --

 ,הָרֹוּפ 1:ט11101 00}. רַאבטכורֿפ
 .ךיז ןרעפכורֿפ = ךִיז ןרַאבטכורֿפ
 ,תֹויָרֹוּפ ?010/010688 8. טַײקרַאבטכורֿפ
 ,יִרָּפ ץֵע ?116-4266 (2/. רעמִיוב -) 5. םיױב-שנורֿפ

 | ,רַאבטבורֿפ = גיטכורֿפ
 ס -) 5 רעסעמ-טכורֿפ

 ,תֹורָּפְל
 ,הָרֹוּפ ?:014?ט1 00/. נידרעפכורֿפ
 1016886, זמט11101108410מ, ץנעסץפ- 4. גנורעפכורֿפ

 ,הָּיִבְר ,הָּיְרְּפ 0810

 הֹרְּפ 90 14016286} עמטוווקוש ׁש. ?- ְךוז ןרעפכורֿפ

 ,הֹבָרָו
 .םיִהֹלֶא אֵרָי ,דֵרֶח ,דיִמָה ע1סט5, 66ס009 00}. םורֿפ

 ,קּורָא ,ריִמָח 66שסט3 זמּתמ (2/ סע --) = קַאמורֿפ
 ,תּודיִסֲח ע16לצ, 66ט0010088 5. טַײקמורֿפ
 ,תָמָרְקּומ הָעָׁשְּב ס8ע1} 66ט.|| :םֶדְקּומ 6817 60}  ןרֿפ

 .םֵּכְׁשַה רֶמּבַּב

 ,1רֿפרעדנוא ,ז ,ורֿפ רעד ןוא --
 .ןדורֿפ == דִירֿפ

 חַבְו ץ0806-046נ0ת20 (26 ס -) 8. רעֿפּפָא-דַירֿפ

 .םיִמָלְׁש
 - 606. || ;םֹולָׁש לָׁש עס8068:01ס} ןע6806901 66/. ךילדורֿפ

 ,םֹולָׁשְּב ןע08068מ1צ3  ט0806?ט117
 ,םֹוּלָׁש ץס806 4. ןדִירֿפ
 .תָרֹפְמִּת ,תָהֹרְסִּת םפגני-סניס88109: 8, רֹווָירַפ
 ,תֹורֲעְׂשַה קֹרֶס 90 61688 620 וע 2. 4. ןרוורֿפ
 .לָּדַג .רָּפַס עג8ו-סניספ8סי (2/. --) 5. רערִיזירֿפ

 ט80829 ;(ןממ יּונְּפ 1618טז6197 :יִׁשָּפֶה 06 00). ַײרֿפ
 ,(םוקמו יֹונָּפ

 ,ןֹוׂשָש יהָחְמִׂש ןסצ (עז. | -) 6. רַיירֿפ
 ,רֹורָּד ,תּורָח ,ׁשֶפה 1:6640ז0, 11מסנילש 5. סטַײהַײרֿפ
 ,יִשָּשַה םוי 9108 8. גוטַײרֿפ

 לילב 04 111687 סט0ת108 םטכַאנ וצ גוטַײרֿפ --
 | ,תבש

 .יִשָּׁשַה םֹוי ּפָׁש 01 ע11689 00). גידניטַײרֿפ
 :ַחֵמָׂש ןסצ+01) ןסץסט8 660 ךיליירֿפ

 ,הָהְמִׂש {סע118

 .הָלּתֹּב ץסטמא 1289, 10158 (2/ ס--) =. ןלַײרֿפ

 | .הָמָלַע
 0תס טטמס 18 1106 1זסזמ (2/. |--)  רָאיַאמַײרֿפ

 ,תֹווְצּמַה לֹוע ויָלָשִמ קֵרֹוּפַה םָדָא 211 01188ל108
 יפ רֿפ == ;רֵדֹוג 12סס1ג880ת (ע/. פ --) 8. רעַײמַײרֿפ

 ,רָאיַאמ
 ,םנַײרֿפ = דנַײרֿפ
 4011818 101606 (;/ פ=) = עניודנַײרֿפ ,ןידנַײרֿפ

 ,הָרֵּבֲה ,הָעֵר .הָדיִדְי
 צ" +=

 ןיִּבַס 1עט10-80116 (2?

 6 טַײק .-||



 טנַײרֿפ

 ,בֵהֹוא ,רֵבָח ,עד ,דיִדָי 1:1606 (2ז. =) . טנַײרֿפ
 ; תּודיִרְי אָלֶמ ,הָבָהַא אֵלָמ 1:1601צ ךילטנַײרֿפ

 ,תֹועָר ,תּודיִדְי 1:100110688 8. טַײק -- ||
 ,תּועָר ּותּודיִדְי 1:10868װ1מ 5. טֿפַאשטנַײרֿפ

 ש. זש ךיז -|| זַחָּמִׂש 80 1846 2186 . 6 ןעורֿפ
 ,שּוש ,זלִע .ַחֹמָׂש 80 ע610106, 06 0
 ,דאמ חמשא 1 218 8180 ךומ טַיורֿפ סע --

 ,שפח !ומסעצע 5 טַײקַײרֿפ
 ,תיִׁשָפָח הָניִרְמ 906 81846 (ץז. | -) 9. סַאטשַײרֿפ
 ,תיִׁשְפָח ריע 160 סופש (ןז. טעטש .--) 9. טָאטש|ַײרֿפ
 .ביִבָא םענ1ם9 8. גנולורֿפ
 ,אָרְפַצ .רֶקֹּב זמסניתותפ . ןגרַאמירֿפ
 רֵקֹּבַּב סםנוצ ֹומ 906 זמס;תותק 604. סננרָאמורֿפ

 ,םָּכְׁשַה
 ,תֹויָרְמֶא ידסעמנ10611 4 לזמִירֿפ
 ,םָדֹק טס1016 !-ל םֶרֹק 081110/ 600. רעירֿפ
 .גורעורֿפ = גידרעירֿפ
 ,םֶרֹוְּקַה 6810, ענסס1סג8 66). גירעִירֿפ

 ֹוּנַמְז םֶדֹק ץעסנמפ?טנס} טמוועמס1ש 06. גיטַײצירֿפ
 ,ומֹוי אֵלְּב

 ,אָּב בֹורָּקִמ ׁשיִא םסטנסס (ע1 סע - ן-=)  ץ'ורֿפ
 ,ליִחְתַמ ,הָמָנִמ אל

 הַּמַב 90 21 64טמ6 (6 0000060) ש. 6 ןעועציורֿפ

 .(ליחתמ טדא) הָעְתַה ודָּב לֵתֶה

 ,גורעורֿפ ,רעירֿפ = גירָורֿפ ,רַירֿפ
 וס0 1/0026 ({. ץ. ןרױרֿפעג ,ןרָארֿפעג) 0. ח. ןרורֿפ

 .רֹּקַב אֹפָק

 ןסיורד ןוא טרורֿפ םע --
 .ץוחב חרק

 ,(םֹחרַדמב) רֹּקַה תַרּוקְנ 1:609108 עסנת9 8 שקנופ-רירֿפ
 טע181} :רק 0001 :ׁשֶדָח ,ןָנֶעַר ,יִרָט 1208 66/. שירֿפ

 ,ויִרָז ,ריִהָמ 11661ש

 .תונורחא תושדח 986 180080 תסו08 םעַײנ עשורֿפ --

 ,הירמ חכמ 8 עפהש רטסוט6 דנואוו עשורֿפ ַא --
 ,ׁשֶדֲח 900 1686 ש. 4 ןשירֿפ

 ,יַח ,דֹאְמ יִרָמ טסעש 1080, 1176 40 גודלפַאצשורֿפ
 ;תּוריִרָק 00010688 ;תֹויַרָט 1:0800688 5. טַײקשַירֿפ

 ,תּוויִרְז ,תּוריֵהְמ 1168

 16 ןפ 0010 6

 רעלָאצ -- 414 --

 1י6061188 168606/ (1/ 8 -) עקשטולעבערֿפ
 ,(םידליה ןג דסימ ,יזנכשא גונדפ) לָּבְרְפ תַטְׁש יִּפ לַע הָרֹומ

 ,הָלֵאְׁש 03689108 5. גערֿפ
 ,הלאש לאש ?ס 881 ןָאט גערֿפ ַא --

 ,לאָש 90 8810 ותסטנס ש 6. ןגערֿפ
 1{ סג{ 40 88 םֹונ םיא ךָאנ גערֿפ ךיא (40.) --

 ,(ויפ תא לואש ילכ) ינוצרכ השטא 1{ 06

 הֶׁשיִרְּד 886מ8 0ט08010ת8 (ץ/ |=) 5. שינעגערֿפ
 ,הָלָאְׁשּו

 8 טַײה -|| :םיִנָּפ זַע ,ףּוצָח ןממקט46מ9 06). ךערֿפ
 ,תּוּוע ,הָּפְצֶח תן ס66

 ;רֹוִּנְכ הֵאָרְתַה ,םֶּזַעְתִה 60 טע8טס ש. ז- ךיו ןרעפכערֿפ
 ,ךיז ןרעפכורֿפ =

 ;רָזּומ 8פע8מפס} 0606 !יִרְכָנ ,רֶז 8118286 00. רמערֿפ
 תס9 0068 סטם} 261028102 190 200900/
 8/8086 1800, 8 .  || ורֲחַאְל ךִיַשָׁש ,ֹולָׁש ֹוניִאָׁש
 ץרא וא ריעע רָז םֹוקְמ ץ1806 209 02088 סיאת
 : ,(הירכנ
 ומ 2 80/8206 1806, ות 4 דמערֿפ רעד ןוא --

 ץראב ,רז םוקמב 86/80826 0 10עסושת8 06
 ,הירכנ

 8לז8תשסנ) 1016080612 (2/ עד -) פ. רעדןמערֿפ
 | .רּג .יִרָכָנ ,רָז

 61:0110 !הָיְרִכָנ ץֶרָאֵמ ,יִרָכָנ 0118: 66/ גוטרָאדמערֿפ

 . ,(םיחמצו תויחנ תֶרֶחֶא ץֶרָאֵמ
 ,זנַארֿפ ןוֿפ טרָאװרענעלקראֿפ ,עלעזנערֿפ
 8קפמופמ סױ0 (40 77046)/) (1/ ןע -) 8 קנערֿפ

 ,(היקרותכ) יִדֵרָּפִמ יִדּוהְי
 םיִדּוהְיַה לֶׁש 01 םעּפמואמ 2668 660/ ׂשיקנערֿפ

 ,םיִּדַרְפְסַה
 ,תּולָלֹוו ם1ט9904צ 9. סערֿפ

 {0 06 8109004008 םערֿפ םעד ןבָאה טלָאו
 ,ללֹוז היה

 .עובק ןֶמְו 863 ?סעמ, םוטסמ 1116 5. טסערֿפ
 ,לֹלָו 90 080 טסץפ010װ817 ש. 6. ןסערֿפ
 טסע801048 6800 (ק. 9= ו!=) 5. רעסערֿפ

 ,לָלֹוו םןג900מ

 ,תּולָלֹו םןוגפססגש 5. ַײרעסערֿפ

3 
 146 618040601 160166 01 186 260/ס6 8 צ
 ;יִרְבֶשֶה תיֵּב ףֶלָאָּב הֵרָׂשֲע הָנֹומְׁשַה תֹואָה 216
 ,םיִעָׁשֵּת תוס טיש 200. ||

 490 {סע+מ 8תס 06014," 11616 . הניָארּו-הניִאְצ
 01 8 112808010 1ת96/ק/ז0080ס0ת 07 6

 .=-62060600מ ומ 3106382

 ,לַצ = לַאצ
 .רָּפְסִמ םטנממסנ (2/ |-) 8 !לָאצ

 ,(ךראה תדמ) עַּבְצִא 1408 (2/ -) 8 :לָאצ
 ,םֶכָמ 40, 60089014 8. :לָאצ

 ,םיִמּולְׁשַּת ,ןֹועְרְּפ טפאמסמפ 8. גנולָאצ
 .ףיִרֲעַּת 8114 עז | -) 5 ףירַאט-לָאצ
 ,ַּבְצֶא ֹויְבָעִׁש ׁשֶרָק 180ת-08:4 6. עקווולָאצ
 ,הָריִס 080406 (2/ ס -) 8 ענלָאצ
 .םֶלֵׁש 0 ץהָצ ש. 6. ןלָאצ
 .םלַׁשְמ ץפעסע (2. ס = !=) 8 רעלָאצ



 םַאצ

 .רַדָנ 10806 (עז. ןע -) 6. םָאצ ,םַאצ

 .רֵדָּנ ףֵּמַה 90 1606, 6061086 0. 6. ןעֹמָאצ ,ןעמַאצ

 .(א (טפשמל) הֶנָמְזַה 8טזמממסתפ , סִימָאצ

 ,(א (טפשמלנ ןֵמְוַה 0 8טצמזמסמ ש. 6. ןסִומָאצ

 608, 6סת9 :ןֵֶׁש 9009ג ({ז. רענַוצ ,ןוצ) 8 ןָאצ

 ,ןְפֹוא ןֶׁש
 16 0114 18 166/0- רענווצ ךוז ןדטנש דנוק םײב --

 ,דליל תוחמוצ םיִנָׁש 8

 90 םעות4 סתס'8 1669 ןוצ וד טומ ןעצורק --

 ,וינש קרח
 40 זמט106 1008841811008 סם ןווצ וד ןדנוררַאֿפ --

 90 (/50) !:םינש באכ לע שחל 8 6

 רמא ,רחא רבדל אישה 61ש6ע8 {עסזמ 086 םטסמס96

 .'חרּפ אברוע*
 90 סעצ 101 ץפגת ןײצ וד ףױא ןעַײרש (46.) --

 - ,באבמ קעצ

 90 2806 8 םעפע ףױא ןוצ וד ןֿפרַאש (24) --

 ,רבדל ןוכתה 4684 טץעסמ 2 2300
 םסש 90 2004 ןווצ וד ןוא ןצעמוא ןקוק טונ (44) --

 אשנ אֹל פג 1ם8016 26 4 ץסע80ת'8 8

 ,שיאמ ןֹובלע
 ?0 801/0/ ?ץסזמ עצולָאפ ןֿפױא ןווצ וד ןגנול (26.) --

 90 םהטס 20- ובערב הנֲע םטמפסע, 10 8?8עט6

 .לכאל חמ שיאל היה אֹל 6מ1מ 60 6

 ןסעגעגֿפױא רענווצ ענַײמ םעד ףיוא ןיוש בָאה ךוא (46.) --

 1 םפטס םעסססג 014 גת 406 םע809106 04 6

 ,ינממ תאז תאלפנ אֹל ,תאזב יתקסע ימי לכ

 סס ןָאצ ַא ףיוא גונעג ןַײז ,ןָאצ ַא ףיוא ןקעלק (46) --

 ,טעמ ףא קפםה אל 06 צסײצ 808מ/ש
 .ןווב .ז ,ןווב ןוֿפ וצ ןווצ ןוֿפ וצ םונ םינו רש (46) --

 תיִּקנְמ 9001מ-ט1ט8/ת שש ךע-) 4 לטשרעבנָאצ

 ,םִיַּנָׁש
 6284 פגע00- (. םיריוט -) רעט|קָאדנ-צ

 ,םִיַּנְׁש אָפֹור 86
 ,םִיַנְׁש בָאְּכ 0096מ8068 +. גִיטִיַוװנָאצ

 לֶכְב 85 םתָש 1816, 85 911 סטס018 660 סענָאצנַאצ

 ,(ב ןֶפֹוא

 686 תםסוק 11004 '(006 ע00092 5. םיִׁשָדָק-ןאַצ

 * = { ןע60:216)
 ,(תכתמ לש) ליִטמ 1280, עו טגע 5 ןקנַאצ

 ינפל רננ ףָמְפִמ .ץֹצָנ 90 11108ס4 1896 ש. 2. ןעקנַאצ

 ;(ג (וכעדה

 ,םִיַּנִׁש רֵּקַנְמ ס00סגץ1סע (2/. ס -) 8 רעכעטשנָאצ

 .ׁשֵיַּת םס-קספפ (2/ סע - ) 8 פַאצ
 100000, !הָעְוה ,תַעַּלְקִמ טע816 (2/ פעצ) {. פָאצ

 | ,הָמֵהְּב רַׂשְּב ריִג 810

 ןרַאֿפ גנודָאל ַא ,פטזוזחטתפ שילגנע ןוֿפ ;דנַאלגנע ןיא (א
 5445 4 שיזײצנַארֿפ ןוֿפ ןרעשַאנ ײב (ב .,טכידעג

 ,500/80/6ת שטייד ןוֿפ סיוא טעז (ג .גרָאז ןָא

 קַאיעּובְצ -- 419 --

 פַאל-פַאצ
 .ןֹודָּמִחִּב

 ,גודלּפַאצשורֿפ = גודלּפַאצ

 90 1085 8003 300800 82009 ש. . ְךיז ןעלּפַאצ
 ויָלנַרְו ויָדָיְּב רֵפְרַּפ ,םֵּכְרּפ

 ןמ 8 תםטעעש; 26100/-81:01860/ 660.

 .הָפּנְמ ץוט 0 טטמפ (2/ סם -) 8 !ןֿפַאצ
 .ׁשיִּת לֶׁש 01 תס-ם089 00/. יןֿפַאצ
 יורָּב 00 ?םָק, 18 0. 4 'ןֿפַאצ

 .ףֹנָח ,ׂשֹּפֶּת 900 םעפמק, 0800 2 4. !ןֿפַאצ
 טס814 01 2 0-8088 (1? ךע -) 5. לדרעב-ןפַאצ

 שת ןֵָז
 ,רֹוחָא גֹכָנ 90 טס1984ע800; 1001/6 שש 4. ןענֿפָאצ

 ,בּוׁש
 .ׁשִיַתֹּכ ַחיִרְסַמ םנעסנגסט8 660/. גידעקניטשנפַאצ

 .עקצַאצ = עצַאצ

 יקָחְׂשִמ יִלְּכ ?סצנ ץופָאפמומַמ (2/ ס-)  עקצַאצ
 ,רֵאְפ סמפנמסמ? :ַעּוצֲעַצ

 ,הָפָי 1106, 2106, סעופמפ 46} גורעקצַאצ
 ,טְׁשְקִמ סנימפג6966 061 עטַאװעקצַאצ

 ;טְׁשַקְתִה 90 8608 026808 2 ?* ךיז ןעקצַאצ

 ;=לַט גּנַעְתַה 0 6611 1 :ַעְׁשֲעּתְׁשִה ,קחצ 90 קוש

 ,-ֶב הֵאְנְתַה 90 6886 ץ106;1 ות
 00 ץןג} שו9ג 8 0811 דנוק ַא טימ ךוז ןעקצַאצ --

 ,דלי םע עשעתשה
 806 181:68 ןוז םענעטָארעג רוא טומ ךוז םעקצַאצ וז --

 הנבב האנתמ איה ץ1106 ומ םסע 6100 םסת

 ,םכחה
 116 18168 4611800 םירפס םימ ךוז םעקצַאצ רע --
 ,םירפס לע גנעתמ אוה 1מ 8

 (004/920)) 006. גורנעקצַאצ

 .(בתכ) םיִמּוׁשִקּב

 ט0 טט1106 ראנג 110ט 8 גודנעקצַאצ ןבײרש --

 ,םימושקב בתכ
 .ךיז ןעלקַײצ ,גנודלקַײצ = ךִז ןעלקַאצ גורלקאצ
 .רֶפיֵק .ְּךֶלֶמ טעּפע} (עּפע (ן0. |-) 8 רַאצ

 ,טֹטָח ,דֹרָּנ 90 801:8000 0. 6. ןעטאראצ

 .לֶוְרַּב רֹווא ,קּוׁשָח וגססץ (ןז. ס -) + עגרַאצ

 יְרַב 6661, 66110816 66/ טרַאצ
 ,תּוּבַר 96006:2088 8 טַײקטרַאצ

 .ףֶצֵק ,ןֹורָח ,םַעַּכ םםס;, ט184מ .. ןרָאצ
 .ףֵעֹוז ,םָעֹוּכ 2מ8שצ  דטע2901ט1}0 06/  גידנרָאצ

 ,רֶסיֵק לָׁש .ְּךֶלֶמ לָׁש סעפנו8מ 66}. עקסרַאצ
 .םעֶּכ 60 06 םתמתיש ש. 4 ןענערָאצ ,ןענערַאצ

 .ףֵצִקְתִה
 .קַאיצּובְצ = ({ז  םיִעּובְצ) + עּובָצ

 ןעשטַאיעּובצ = ןעשטעובצ

 יֵעֹובצ היָה 90 סס 8 םצץס01106 ש. 4. ןעשטַאיעובְצ
 ,תּועיִבְצ םץמססניוע 8. עװטצַאיעובצ
 ,תּועיֵבצ לֶׁש .ַעּובְצ לָׁש םצעס01191081 64}. עקצַאיעובצ
 יַעּובְצ גצעס01106 (2/. סע -) . קַאיעובצ

 טטנפמ 1108



 ןעוועטַאבאוצ -- 416 -- רוּבֶצ

 תלדה 6860 6002 ות 6010800 ֹוצ יא רוט יד - ,רּוּביִצ = רֹוְּבִצ

 ,תרונמ .עווטצַאיעּובְצ == תועיִבְצ

 .קַאיעובְצ = קַאיִבְצ
 ,םייַח-ילעַּב-רעֶצ = 62. ח"בעצ
 .= 8106, ץתפ (עז. םיִדְדִצ) 6 דַצ

 {0 2276 8 618וזמ סת שיט ןוא דצ ַא ןבָאה -- (66.)

 הויאב םיצילמ שיאל היה 121146206 14 80116 6

 ,םוקמ
 1000 109 486 ןסט/תסש/ תעס- 8. ךיִדְל-הדַצ

7810 -. 

 "ניו 4100118מ088 0? ((8'604) ןט69- . ןיִדַה-קֹודצ
 .ןיִּדַה קּוּדִצ םנגסתס;י* ץנפץעסנ 8210 80 סט8

 ,!קידַצ -- ידצ

 םֵׁש םזמס 03 006 1610 צ (2/ |-) . ֹוקיִדָצ
 ,צ תֹואָה
 ,(צו הפופכ ידצ 6000166 '10401 (צ) קידצ עמורק --

 108: 1080, 1148! 29801 (ץ) קידצ עגנַאל --

 ,(?) הפוקז ידצ
 ;ריִמָח , - ע1סט8 זמבת 8810? (2/. םיִקיִדַצ) . ?קידַצ

 עס1106 (/?) !םיִדיִמֲהַה בַר ,--04881010 14001

 (6) ודָגֹוּב םתס1401008 דזמהמ (//) !הֶרָמְׁשִמ

 .רֶטְנִה סעסיט--ט81י
 8 8838 18 10 1002480/0מ קל. םלֹוע רֹומִי קידַצ

 .-- 03 986 צס04
 ןט86 826 (2/ םימיִמְּת-טיִקיִדַצ) 8. םיטָּת-קידַצ

 .- 2611009 זמּבמ  ט67ש ץוסט8 זמפמ

 הֵׂשֲעַמ 809 01 0646ש016006 (2/ תֹוקְדִצ) 6 הֹקָדְצ
 . = 8!מ8, 0181 ;} - 06860016006 ;הָקָדְצ

 0006/81 00081108016 סנ88ת1- 4 הֹלֹודְגיהְקְדְצ
 .י- 8810

 .הָקָדְצ יִמְּד 8108 . טלעג"הקָדְצ
 81ת08-טסצ} סגפוווש- (27 פ -) 8. עקשופ-הקָדצ

 .הָהָדְצ תַמְּפִה טסצ

 סנג8נ197 6611טסעס1מ ?גיסזג ק/עי תֹוָמִמ ליצַּת הֹקָדִצ

 .י- 4681

 . = 100900082088, קוסזֶע 5. תֹוקְדִצ

 .תֹקַרצ = (;ע. תֹויִנָקְדִצ , =) . תיִנָקְדִצ
 .- תנסט8 יטסנמפמ (7/ )--|  8 תֹקַדַע

 ,תקְדַצ = (עז פ -) = עטתקִדַצ
 סץקסת60 8. ֹודְגְנכְשידַע

 ,ֵַנְתִמ , -
 .-ב 86 זײל ,לֶא 90 קזסע, ווצ

 .ידידיל 90 זמצ 401606 טנַײרֿפ ןַײמ וצ --
 ,איחה תעב 40 9886 1/זג6 טַײצ רענעי וצ --

 :אעמק אעמק ,טעמ טעמ ט+7 114916 ךעלטיב וצ --

 | ,דחא לכל טםעמ 8 119016 6800
 20 {סת 0608 8 םסטמ6 טנוֿפ ַא טנעס ןעצ וצ --
 ,ארטלה םימנס הרשע ריחמב

 ,רּונֵמ 610860 406 ''וצ

 ס0טמס08198 ץםנצלצ;

 ֹו

 .יַּדְמ רָתֹוי 000 660. יוצ

 ,ירמ רתוי 00 זמטסמ לוֿפ וצ --

 סטסעש 640688 18 טנוזענמוא זוא וצ םָאװ (קניסט.) --

 ,ימד לומנב רתי םטג1:1?ט1

 ,וצ ==) םִא טט866סע/ סס0ז/. *וצ

 ע+60081910מ ץקע6:16600 40 טסעק8 80 2060 !"וצ
 םַחַּיַה תַּלֵמ םֹושמֹווֶע 8060 01 ם8קקעס96ג

 ,תּובָרְקְתַה ֹוא הָפָמֹוה תַאְרְוהְל םיִלֲעֹפְל תַמָמֹונ

 8צ118016 ןעיס11466 10 טסנ08 10 818ת3- 2267 ?"וצ
 הֶרְבֲה 39 8078180104 סי 1תוסתמופק 0? 261ו0מ

 ,הֶלֲעְּפַה קֶוח ֹוא הֶדָרְּפַה תֵאָרֹוהְל םיִלֲעֹפְל תֶּתְמֹונ
 ןיא ןעניֿפעג ןעמ טעװ ץעװצ םעד טימ רעטרעוו "עפאמ

 ,"ע צ טימ גנודניברַאֿפ

 .- 64010106ת/ 8. האֹוצ
 ,האוָוַצ == הֹאְוַצ

 ,תֹוּבַרְתֶה ,הָיְבַר 10010886 8. סקַאװאוצ
 קֵכְּדִה 40 84ג016 טצ םצסטססתפ ש. 4 ןסקַאװאוצ

 ,הֵּבַרְתִה ,הבָר 00 1001:6886 !הָהיִמְצ יִדְי לַע
 ש. זי. ְךַיז --|| 1 -לֶא ּךַלְׁשַה 90 ?מניסיש 10 ןֿפראװאוצ
 ,(הלחמ) קֵבָּדִה 0 ססצמזמגמ10896 1

 .(דלי ןֶׁשֵי 00 111 10 81660 0 6. ןגִיואוצ
 זהֵאְרַה ,ֹומָר 900 120108060 8מסשש שש. 6. ןוַײװאוצ

 ,הָרֹוד 60 ׂ,606

 ,םיִמָעְפִל 80 ?1ע068 6004 ןלַײװאוצ

 ץֹרָק 90 טומאת םוסס 8 טֹותא 4 ןעקנווואוצ

 .-לָא ויָניֵעְב
 ךֵרֶּב 00 טט18מ 60208601806  0 6 ןעװעשטניװאוצ

 ,(בוט ןמסב)
 ,דוושנשוווצ = דִיַישנשִיוואוצ

 ףסֹה 90 2804 +0 +ם86 0602 שש 6. ןגעװאוצ

 .לֶקָׁשִּמַה לַע
 חל הָנְפַה 60 ?טת 90 6. ןרנעוואוצ
 ,ֹומְצַעְל הָחיֵקְל תעץעצעסץג18110מ 8. גנונעגיואוצ
 ,ֹומְצֲעְל ַחֹקְל .פס פמעצסץ11816 = (. ןענעגיואוצ
 ;ײַּב ץֵַאְה ,ׁשֵחָה 90 288002, 086 ס0ת 2 6. ןלַײאוצ

 ,רֵהֵמ 40 םטצנש 8896 0. 2. ךיז --||

 ;ֹּתְכאַלְמ הֵּלַּכ 90 +1תומת יטסע1006 ש. 6. ןסעברַאוצ

 00 400) ץט6ס 10 !ידַע ֹוּתְכאַלְמ הֹׂשָע 90 יטסע 4411
 .הָניִרְסִּב ףֵסֹוה 10 4064 טצ 0100 ;דָל הָּתָפֹוד הֹׂשָע

 601:6100161, 2601:016 (2/ ךעל --) 8. עלןראוָצ

 .(א הָביִנֲע ,ראָּוַצַה תַחַּפְטִמ
 00 8000זמ7פתמש 8 81ת26/ ט} ש. 4 ןעקמַאבאוצ

 ןֵגנְמ הֶּול עס/0801028 986 897118016 !/8נמ"

 .םָּכְמסַה 60 0048609 (/60.) :יםַּבי פֹוּקַה תַרְבָהַּב

 90 8גָצ ץס8 90 תתצומותש ש. 0 ןעועסאבאוצ

 ,118446164100ת רענַארפ ןיא (א



 ןקַאבוצ

 וס וׁשיִא יִרְבִּד לָּכ לַע ןֵמָא רֹמָא 8 ץסעמסמ 8878
 ,(שיא ירבד) רָׁשֲא 6011

 דֹוע הֹפֶא 90 2816 8 111016 1006 שש 4. ןקַאבוצ
 ,יַּדְמ רֵתֹוי חֹפֶא 60 0846 400 זמטסמ !טַעְמ

 00 0114 40, 844 40 (6 2000600) 6. ס. ןעיובוצ
 ,(ןינב) ףֵסֹוה ,לָצֵא הֹנָּב

 ,לֹבָס 90 80116/ 0 4 ןעװעדיובוצ
 .ל הֵּמַה .-ל ףֹפָּכ סס טסת4 0 0 6. ןגַײבוצ

 00 1846 8 010 סו 8 8808 (6/76- ש. 6. ןסַײבוצ
 88016 8. || !(היתש יוחא) לק .לָכֲאַמ לֹכָא |6 /י9מ/)
 ,תיֵעָרֶא הָליִכֲא ןגמסמ ;לַק לֶכָאַמ

 ,רֹׂשָק 90 ותם, 416 0 6. ןדנובוצ
 ,הָטֶּמַה עֵצַה טס 0216 986 266 6. 4. ןסעבוצ
 .רעבעצ = רעבוצ

 ,םַעְמ הֹלִצ טס 10886 8 110110 שם 4. ןסָארבוצ

 םחל ינפ) םָּדַא 90 טעסטמ (44 26/00) ש 6. ןעניו"בוצ

 | ,(היפָאב

 .ןמיורנוצ = ןטיורבוצ

 00 ק888 !"ל אֵבָה 90 טנומש 90 +. 4  ןעגנערבוצ

 .(ןמז) הָּלַּב (1406)

 ,הֹוָּכ ,בֹרֵצ 60 טטנמ, 8601:68 0 6. ןענערבוצ

 101:6?8 :רֵבֹועְו ׁשֵּלַפְמ ַחּור 4נ:8ט99 (17. | =) 8. גוצ
 .תֶבָּכַר טע81מ :;הָעּונְּת

 80 24 ו!תהא העונתב 86 2 86ע046 גוצ ןוא םומ --

 ,קספה ילב 8060
 ,(אֵחּורְּב לֹפָנ 60 1086 06001886 6. . ןרעוװ גוצ
 ,הָפְסֹוה 4001610מ (2/ | -) 8. בָאגוצ

 ,הפםוה רותב 160 486 2810810 בָאנוצ טלַא --
 ,-לָא הָׁשיִנְנ םעקנס80װמ} 800088 . גנַאנוצ
 וס ש. ז. ךוז -|| :רֹוָא ,רֹגָח 90 86 ש. 6. ןעלטרַאגוצ
 .רֵזַאְתַה םנע0 1

 ,רֹרָש .לֹוָנ 0 יסמ ש. 6. ןענע -- ,ןעולְזַוצ
 ,ןבעגוצ = ןביגוצ

 זברק .ׁשֹנָנ 00 8עעעס80מ, 60100 תסהע 0 4 ןונוצ
 הֵרָּקִה ,היָה 0 שס סת

 ףֵמֹוח ,-ל קֹצָי 60 ץסטע 10, עסט 10016 ש 6. ןסינוצ
 ,(דכו םימ)

 ,רֵבֹועְו ׁשֵּקַפְמ ַחּור 6108 5. טֿפולגוצ

 80 9םס 88106 !?"םָע דַחַי 90860806/ 400. ךַײלנצ

 ,דָחָא ןֶמְוִּב ,הָעְּׁשַה ּהָחֹואְּב 61תמס, 81נמוג1080608)

 {ס :ׁשֵּקַה הֵּמַּד ,ְךֹרָע 60 60100816 0. 4. ןבַײלגוצ

 ,רֶׁשָי הֹׂשָע זמפ:8 סטסמ

 60 םנגססלת} 14846 8140018 6. ןטעלנוצ

 .קלָחַה = .
 ,בֹנָנ סס 86021 0. 6. ןענע -- ,ןע|בננוצ
 ;(שפנב) רּוׁשָה 840801466 ;רּוׁשָק 4106 40) ןרנובעגוצ

 ,הָבֲהַא ,(שפגב) רושק 80080ז06מ9 5. טַײק .- ||
+ 584 = 

 ,הֵדֹוה 90 8611 ;ףֵמֹוה 00 200 6. 4 ןבעגוצ

 ,טומ ןייק ןבָאה טינ ,2486ח שטייד ןוֿפ ;ןצישיל ייב (אי

 ןטלַאהוצ -- 411 --

 ,בּורָצ טטמ66, 818866 46} טסנערבעגוצ
 . .בֵרָצְה 00 ט6 טטצמפ ש ץ. ןרעוו טנערבעגוצ
 ,-לָא קָּבְרִנְו ׁשֵבָי 1166 סמ 46) טרַאדעגוצ
 .ףֶרֹטְמ ּיעָגְׁשִמ 1מ809 סעםע 46 טלודעגוצ
 לַע קֵבְּרִה סס 06 םצעסשמ 10 6. . ןרעוו ןסקַאװעגוצ

 קֵבָּדַה 60 טסס01מ6 2018060664 (/7).) !הָחיִמְצ  יֵדְי

 ,(שיאב)
 ש. ?. ךיז -||:לָּנְרַה 00 20סט8?סזמ 6. ןעניוװעגוצ
 ,רלָא ןֵּכְסַה ,-ָּב ֵּגַרְתֶה טס 40008ל0/ 1

 ובד) דֹאְמ קֵבָּדִה 90 81108 128? 0 ע. ןרעװ ןטָאזעגוצ
 דאְמ קַבָּדִה 8ס 26 8סעסמפוק 20080606 ;(רגדל
 ,דֹאְמ בָהַאְתִה ,(שפנב)

 .קֶּבְרִנ 800800664 66}. ןָאטעגוצ
 1140, 1260186מ7, 001071218826 46/. טזָאלעגוצ

 1:1000088) ס0ז4- 9. טַײק .-|| ;םיִנָּפ ריִאֵמ ,בֵל בֹומ

 .בָל תַבֹומ 6
 הָלְּב .לֶקְלְקְמ 8עס1166 טצ ןצֹומַש 66/. טרעגעלעגוצ

 ,הָלָּב .ןָׁשֵי 8816 ;(םיבר םימי וחונמ)
 0 מס 8001166 טצ !ץומפ ט ץ. ןרעװ טרענעלעגוצ

 ,(םיבר םימי וחונמ) לֵקְלקְתֶה

 .בֵרָצַה 0 טס 818866 4 קץ. ןרעוו טעילַאמסעגוצ
 םצנתנתס111081 !יֹואָר .רֶׁשְכֶמ 116 000 טסַאפעגוצ

 8ץנמומס?ַװש !הָרָׁשְכַה 1190088 5. סַײק --|| ; םיִאְתַמ
 ,הָמָאְתַה ,םּואָּת

 ,טסַאפעגוצ = ןביולקעגוצ
 ליִּבְקִמ ,-ל הֶאָי 110006, ?0ת8 64} ןענַאטשענוצ

 ,-לָא
 דש611-116066 יט1מססדט8 רעטסנעֿפ ענענַאמשענוצ טוג --
 ,במיה םיִליבקַמ תונולח

 זמַטְמ בּוקְָר 8סמגסוסג260 1090068 00/ ןגָאלשענוצ

 ,מלודעגוצ

 תָבֶׁשּומ הָּיִמְר ט08108ל0 (41. ס =) 8. רעטסַאלֿפנוצ
 ,תיִנָלְּמְסֶא ,(החָלהִנ

 ,הָנְכֲה עעסט2181100 . גנוטיורנוצ

 40 ש. . ךיז -|:ןיִכָה 90 ץצסעפ8ע6 ש. 6. ןטְיַורגֹוצ
 ,ֹומְצע תֶא ןיִכָה ןעסץ816 1

 60 16040/ 8 861ט106 10 2 ץס180ת 0 4 ןענודוצ

 ' .-ָ? דֶסֶח הֹׂשֲע
 60 סצ- ּוקַּנַח ,קנָח 60 80:824816 ש. 6 ןעשירוצ

 | ,הֵּבַּכ +1תט18מ

 .םַעְמ לֵׁשַּב טס 8פסיש 8 110616 ש. 6. ןֿפמערוצ
 ,תָביֵמְׂש 0180269 ;הָמְכִמ ססצס1 (26 |-) +. קעדוצ

 הֵּסַּכ 10 0096/ ש 6. ןקעדוצ
 ,ןֿפיורשוצ = ןעיורדוצ

 קַעָה ס סעטפמ ;קָֹּד .ץֹהָל 0 ץעס88 ש. 6. ןקירדוצ
 .קצי

 00 80- ֹובָּבַע :קֹוָחַה וחָא טס 8010 שש. 6. ןטלַאהוצ

 60 4014 40 ש. =. ךיז -||;(הרמזכ) הל ססעגקפמצ

 | ."ִּב קָוֲהַה

5 
 יי
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 ןעוערָאהוצ

 ולמע .עֹנָי 60 לטסע1 901)) 18 009 0 . ןעװערָאהוצ

 .ץִּמַאְתִה טס 6469:

 ,ַעְמ ַעְצְקַה 0 ןע18מ6 8 110016 ש. 6. ןעוועלבוהוצ
 ,רעדנוהוצ = רעדנוחוצ

 .םַעְמ לָעָּתְׁשִה סס ססטמ 8 110016 . 4 ןטסוהוצ

 .םַעְמ ַעֹלֶצ 90 םסט0ס16 8 114016 0 4 ןעקניהוצ

 ,(דנב) םֹכָר 90 00 8864 סצס . 6. ןעלקעהוצ
 טס םספצ} ש. 1 ךוו -||:עֹמָׁש סס 1180סת ש. = ןרעהוצ

 ,בֵׁשְקַה .ַעֹמָׁש 118664 0

 םספעסע} 1180606/, 806190/ (2/ -) + רערעהוצ
 .ַעָמֹוׁש

 ,תַמָה ,גרָה 90 1011 6. ןענע - ,ןעוגרַהוצ

 םִיַמ טט80ס0ע 109 יט88מ/תפ 8'006 2686 . נָאוװוצ
 ,ׁשאֹרָה תַציִחְרל

 ;(שארג קֹרָמְו ץֹחָר 00 טט88מ 226 00זמ0 ש. 6. ןגָאװצ

 (739.) !יִּב ףֹוָנ ,-ָּב רעֶג סס םוטס 8 86010129 (770.)

 ,הֵּבַה ּוהֵקְלַה 90 םוטס 8 1101:
 .--1880 110, 9080810629 (2/. תֹואוְוַצ) 6, האווַצ

 תַאּוַצ םיַקְמ ס8ססט901 (ע/. =) . רערוֿפפױא-האוְוָצ

 ,תַּמַה
 .קָאווצ = ךָאװצ

 ,תֶבצ ,םִיַחְקלִמ 0888 (ק/. ןע -) 9. !גנַאװצ
 ,הָּיִפְּב ,חָרְכָה ,סָנֹא ססזממט1810ת .?גנַאװצ
 ,םיִרְׂשֲע סיטסמפצ 26װ גיוצנַאװצ

 ,םיִרְׂשֲעָה טט06061608 000, ?זשמ. טגיצנַאװצ

 ,לטגוצנַאוװצ = קלח-טגוצנַאװצ

 קָלָח 9600011098 ץפעפ (2/ ךע -) . לטניצנַאװצ

 םיִָׂשֶעה
 ,לטגוצנַאווצ ,טגוצנַאװצ = לטסגוצנַאװצ ,טסג!צנַאװצ
 ,םיִלֹודְג םיִרְׂשֶע פססתפש 080,608 5. רעגוצנַאװצ
 םיִרְׂשָע לָׁש 0 ?שסתל} 10068 66/ ןולרעגוצנַאװצ

 .םיִניֵמ
 ,רֶמְסַמ תפג} (עז. סע .-) 5. קָאװצ
 וטמסץ-006680, 0010200-006686} םס9- 8. ךערָאװצ
 ,הָּכַר הָגיַבְנ 6

 ןעשטַאיעּובְצ = ןעשטַאװוצ
 !הָחיִרְּפ ט}ססזמ :הַרָּפ 11066/ (ע}; |-) 5 טיווצ

 .עַבָצ 6010

 לּולָב הָּת עמ1666 210071-168 8. ?יט-ענשטָאטַיװצ

 .םיִחָרְפִּב
 ,ַחֹרָּפ 60 ס}ססזמ . 4. ןעטיווצ

 ץיַצ 00 ?י61906/ ש 2 ןרעטווװצ

 ,םִיַנָׁש ?לשס נו. רוווצ
 ןמ ?יטס, מת !םינש יפ לופכ 400216 ןעווווצ ןוא --
 ,םירזג ינשל ,םיַנשל טטטפנמ

 ,הָרֹומְז ,ףֶנָע פ818) טנפםסמ (2/. | -) . גַײװצ
 ,םיִפָנֲע בַר ,תֹבָע ט8םסמצ 66). גוטֿפַאהגַײװצ
 טַײק -- || :םיִנָפ ֵנְׁשִל עֶמְׁשִנ 8עגטגפיטסט8 00, גוטַײדיוװצ

 ,םיִנָפ יֵנְׁש םנמס180107

 גָאװצ -- 418 --

 400816- !םיִדָדְצ יֵנְׁש לַעַּב טושס-814666 60/. גיטַײזייװצ

 ,םיִנָפ יִנְׁש לַעַּב 664
 ,יָנָׁש 80006 000. תנעח. טִייווצ

 ,(םיסלקב) גוז 4666 (04 6009) (2ז ךֶע -) 8. לטַײװצ

 86000861ש, 1מ 986 860026 1206 000 סנטִיַוווצ

 ,תיִנֵׁש
 טגסטת- !םיִנָׁש יֵּתְׁש ןָּב ?ושס 688 016 06, גורָאייװצ

 םִיָׁש ךֶׁשָמ לֶׁש 21
 ,םִיַנְׁש יִּפ ,לּוּפָּכ 4סומ16 00) גידנעוווצ
 יֵנְׁש 2 םיס868608, 00060/ (1// ס --) . רעֶוווצ

 םיִׁשֹלְׁש 80 00װ000128 ;(תיסוו עבטמ) הָקיֵּפְה ,םיִלֹודְג

 ,תֹוקיִּפָה
 ,לּופָּכ ,הָנָׁשִמ 0סוג016 660/. גורעַייװצ
 .(תיסור עבטמ) הָקְיְפִק ססעס0/ (ע7. ךע -) 5. לרעַױוװצ
 ,םיִניִמ ינָׁש לָׁש 01 ?ישס 1048 66/ רלרעַױוװצ
 ֵּתְׁש לַעַּב 160-108866, ם1מס081 00/. גוסוֿפװװצ

 ,םִיַלְנַר
 ,קפמ = לֿפייװצ
 66. ןָירמיִנָּפיוװצ

 ,עּובָצ ,םיִנָפ יִנְׁש ֵעַּב
 ,םיִמֹואָּת ?יטנמ8 8. גניליװצ

 סס סמננס ,10106  ({. ץ. ןעגנואווצעג) 2, 6. ןעגנַיוצ

 ,הֹפָּכ ,םֹנֶא .ץֵלֵא .ַחֵרְכַה ססנגמ1
 ,תֹורְבִּקַה תיֵּב סס10ס1סניד (2/? ס -) 5 רעטנוווצ
 לֹונְרַּת ספעסמ :!קָלֵמ 2666-עסס9 (. סע --) 5. !קיווצ

 ,תורָּכ
 ,רֹוצֲעַמ סם608 ?קַוצ

 60 טססמ 8608608 טמסמ קוווצ ןוא ןצעמוא ןטלַאה --
 ,שיאל רוצעמ םיׂש 8 ןעסעפסת

 ,עלקוווצ = לקיווצ
 תּומְדִּב תיִלְמִמ 406, םט8809 (20 ס -) 8 עלקוווצ

 ,תיִוז
 ְךֹותְּב ,ןיִּב סספטטססת , םנם0ת9 ויסק, ןש'יווצ
 הָמְכִמ 00ױ0660-406028) 80601886 קעדנשוווצ

 ,(הינא לש לוז יכה עסמה םוקמנ יִעְצִמִאָה הָּיִנא
 4189140410ת, !הָּלְּדְבַד 6108 0ת 5. דוושנשווצ
 ,קּולֲח ,ׁשֵרָּפַה ,לָּדְבַה 6

 ,רָׂשָע םיִנְׁש סוטס1ש6 שת. ףלעװצ
 ,רָׂשֶע םיִנְׁשַה טוטס11סמ 06. תושמ. טֿפלעװצ

 ,לטֿפלעוװצ = קלָח-טֿפלעװצ
 םיִנּׁשַה קֶלָה טוטס1?מ ץפנפ (םז ךע -) +. לטֿפלעװצ

 40016-14060, תצקסל1

 רָׂשע
 רֶׂשָע םיִנְׁש לֶׁש 04 ?יטסןסס 1:1068 60/. ןילרעֿפלעװצ

 ,םיִניִמ
 .הָּנַמְק תֶבֶצ עומססני8 (2/. ךֶע -) 9. לגנעווצ

 ,הָרְּטַמ פגצמ/ ץטצקס86, 021669 (עז. | -) +. קעווצ

 י ,תיִלְבַּת
 ,םוח 1מ16240 8. רעווצ
 ,םיִמּוח ּלֵָׁש 68:6806מ 00). ןרעווצ

 .הָחָמְבַה עעסעג186 (קז. | =) 8. גָאװצ



 ןגָאזװצ

 יַהֵטְבַה 60 עצסתמנפס ש. 2 ןגָאזוצ
 וָּדְחִי ,דַחַי 90866מ6/ 0606. ןעמַאוצ

 יד רעפיוא ,ץעזוצ םעד טימ רעטרעוו יָא 267 "נעמַאזוצ

 ןיא ןעניֿפעג ןעמ טעװ ,רעטייו ָאד ןעמוק סאו ,עכילשע

 ,-ֿפיונֹוצ טימ גנודניברַאֿפ

 ְךֶׁשֶמָה 6004689 !רֹוּבִה ס0ת66010 8 גנַאהנעמַאזוצ

 .םיִנָינֲע

 ססמססמ910ז/ טסתסס88 (ש 'ן=) 5. רָאֿפנעמַאזוצ

 הילל הָּמֲ
 .900 ס0106 10860מ61, 10660/ 0 4 ןרָאֿפנעמַאװצ

 ךיז --|| ;דֶחֶא םֹוקָמָל ףֶּפַאְחִה 288010016, ס0תטסמס
 . יד ׁש4 7

 8. םױטשנעמַאזוצ
 ,תּוׁשָנַנְחַה
 ז. 'ךז ןסױטשנעמַאזוצ

 .ׁשֵגנְתֶה
 .ץעווצ = ץַאזוצ

 ,ןבײלקוצ = ןכוזוצ
 יִרְי לַע רֵּבַה 60 306016 טז טסומק 6 ןדוזוצ

 ,הָחיִתְר

 0 םֹותֲש נו 8ס00זמץפםצ (6װ ש. א ןעגנווצ

 ,(הרמזכנ הָּוַל ,-םֶע רּמַו (פ)

 ,הֹאָר 90 06401600 1004 סת, 10164688 0. 6. ןעווצ

 תּורְקְּב טֵּבַה 90 1001 1264111016261ש 86 ;ײלַא םַּבַה
 ,יל גאָר 90 4846 ס8עס 04 ;"לֶא ַחּור
 1 ס8תת09 1001 86 16 ןעװצ טונ םָאד ןעק ךוא --

 תורקב תאז לא טיבהל לוכי ינניא דקגו4 6

 .הור

 60 1846 8006 0860 09 2 ןעװצ םֹוג ןצעמוא --
 ,תואנ ןפואב שיאל גאד ץסעפסת

 ,הָּפָסֹוה 2646416104 (ע?. | -) 8 ץעווצ
 .ץעווצ ןוֿפ טרָאװרעגעלקרַאֿפ ,לצעזיצ

 90 1846 8 2 7+ ךיז -|| :ףֵסֹוה 40 846 2 6 ןצעזוצ
 00 קעס88 28/60 טץמסת, !"לֶא בֵׂשֵי 868,819 404
 ,יָּב רֹצְּפ י-ָל קֶצָה 06 ט18609 טמסמ

 טס 181811806 000861/ +. ז- ךיז ןענע - ןעפְנַחוצ
 .בֵּבַהְתַה .ףָנֲחַה טֶצ 11800סנ

 ש. זי ךיז -||:םֹהָה 60 8681 ש. 6. ןענע - ,ןעֶמְתַהוצ
 ,ֹותָמיִתֲה ףֶסֹוה 00 866 סס'8 81י8טניס |
 !רָּבַח קָּבְדַה 00 86086מ ;ףֵסֹוה 0 206 6 4 ןָאטוצ

 ,(םיניעג רֹנֶמ 0 6
 .ןשי 90 8166 גיוא ןַא טומ ןָאמוצ --

 זי. ךיז --|| :קֵּבַה 90 ענס88, 6188 ש. 6. .ןעילוטוצ
 9ס 408016 01086 10 8 :יִּב קֵבָּדִה 0 ס1ות8 0

 .ׁשיִא לַע קֵּפַרְתִה עסני8ס
 ןתָנ ידָל קֶּלֵה 0 4681 סט?) 106 6 4. ןלַײטוצ

 0 180 +ס 8 עסעפסת'8 108 2 4. ןעמוק לַײטוצ

 .ׁשיִא לֵרֹונְּב לֹפָנ

 הָּדִּמַה יִפְל עצְקַה סס םסטס 40 119 2 6. ןעסעטוצ

 .בֵרְקַה .ׁשֶגַה 60 טט1ותפ םספז 0 . ןגָארטוצ

60118102, 0188 )2/. |-( 

00 001100,8 61288 

 ןעטַאלוצ -- 419 --

 ,הָלּוּבְחַּת אֵצְמַה 0 466186 0  ןטכַארטוצ

 ,הָּמְבִמ ,הָנּומֲא 6001106006 4. ןעיורטוצ ,יורטוצ
 רֶׁשְפֶאָׁש ,ויָלֵא תֶׁשֶנְל רֶׁשְפָאֶׁש 4000881016 66/. ךילטורטוצ:

 ,גיִׂשֲהָל

 ;ײלֶא גהָנ 60 6נ/טס 40, 8100 טק 04 6. ןבַורטוצ

 ,יִּב ׁשֹנָנ ,ץֵאָה 0 ףע1טס סת, פעטע

 ,ןֹומיִל 16 0מ (עז. ןע -) 5. ןירטוצ
 .ץלַאז-רעיוו = ץלַאז-ןירטוצ

 {0 סנומא 8 ץסיֿפסם' 2686 ש 4. ןעקנורטוצ

 10 םוטס 8 1076-201100 10 ש. 6. | !ׁשיִא יִיַחָּל הֹתָׁש

 .הָבֲהַא םַמ הָקׁשַה

 ,םַעְמ ׁשֵּכַי ס 67 טק 8 116006 ש 6. 4 ןענעקורטוצ

 ,םַעָמ ׁשֹבֵי

 ,-לֶא תֶׁשֶנָל תּוׁשָר .עַינַהל תּורׁשְּפֶא 860088 5. טערטוצ

 ,ׁשָנ 90 8060 תספז 00106 2ס8/ ש. 6  ןסערטוצ

 םֹמָר 90 4:086 60וטת, ?ע8זמק16 סת ;-לֶא ברק

 ,-תֶא

 90 ץ16886) !לָא עלֶק ,דלָא ןוַּב סס 116 ש. 6 ןֿפערטוצ

 ,ןֹוצָר עַיְּבְׂשַה 880181

 ש. זי. ךִיז --|| ;-ָּב זַחָאָה 60 1880ס0 גקסמ 6.6. ןעפעשטוצ

 0 ס811; ס6 !"ַּב וָהָאַה 90 1889ס4 טמסת

 ,םיִרָבָּד תֹוליִלֲע םיִׂש ,הֵּנַאְתֶה

 ,הָליִלֲע 6811, 01110806 ( 0. |-) 58 שינעפעשטוצ

 .ריִרְּמַמ רֶבָּד םונ188006 :;הָנֲאֹּת

 ,ןֿפיױלוצ = ןגָאױצ
 ,ףושיִּכ = יירעבױצ ,רעביוצ
 ,הפִשַכְמ = !ןרעביוצ

 .ןפושיַּכ = ?ןרעביוצ

 .ףשַכְמ = רערעביוצ

 .הָּבְלַּכ טנ08 (20 גַױצ) גיוצ
 עסמ- ֹורֲעַׂש תַצְוִק 006 01 מי (ע? |-) + טױצ

 .ַהּורָס טּוטְרַמְס 6606 188

 .('םַאצ == ןֶסָר .גָתֶמ ט11016 (עז. ןע =) 5. םיוצ

 ,(סוס יפב ןסר םישנ םלָּב ,ןֵּמַב 90 01:1616 6 6. ןעמיוצ

 ,גיוצ == ק וַצ
 1, ש. ז. ךִיז --|:ףֹמָה 90 8ת8008 םחםצ ש. 6. ןפַאכוצ

 רֶבְּד לֶא בֹרָה 0 186 6880 10 8 גוט

 ,הָּבַר הָקּוׁשְתִּב
 .ןֹויִּקִנ תֵבָהֹוא הָׁשֶא 05 צטסזמפמ (27. | -) 8 טכוצ

 .ןעבושט = ןעכוצ

 הָפֶסֹוה 86010108 40 ר60880 (2/? |--) 8. גָאלוצ

 .לֶקׁשמְל
 ,תּוׁשָר 46018810מ 6. זָאלוצ | ;

 {0 ןס1מ !הֵׁׂשְרַה 90 86ת019, 211060 2 64 ןזָאלוצ

 {ס :יַדֹותְב אֵבָה 80 116 ות ;(םיׂשיק) רֵּבַה (206005)

 00 סט4 40 1008- ;(ריחמ) רָרֹוד 164006 (6 207106)

 וס 06 18601- 6. ?. ךיז -||:הֶּדִּמַה יִפְל רֹוָנ םטצס

 ,בֹומ היָה םיסת9
 ןענע - .ןעובְנַנּוצ = ןענע = ,ןעוכטַאלוצ
 ֵּקַּת ,אֵלְּטַה 10 ץפוסמ 4. ןעטַאלוצ
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 ןעשטנָאלוצ

 ןפס 8מסױש :-ל רֵּבַה 90 ןסֹות 90 ש. 6. ןעשטנָאלוצ
 וס ןסות ש. ז- ךִיֹו -|| :-ָל הֶּבֶח הֶאְרַה 18שסע 0
 זס 1001841806 0008011 טז 11899סע !דִל רֵּבַהְחַה
 ,הָּפְנֲח יִדָי לַע בֵּכַחְתֶה

 ;תֹורְמַּל ,םיִעְכַהְל 101 810196 66. סיעֶכֶהְלוצ ,סיעכַהְלוצ
 .ירק ,ןֹודָז .יִרְמ 8196 (עז- ן-) =.
 ,םיעכהל 909 8196 םיעכהלוצ ףיוא --
 ,םעבה 40 8106 םיעמחלוצ ןָאט --

 8ק116?ט1 (ץ? סע -) =. קִינסיעבָהְלוצ ,קינסיעכַהְלוצ
 .ֵרקִּב ְךֵלֹוה ,הָרְמַמ ,םיִעְכַמ ׁשיִא ץסנפסח

 | ,"לֶא ץור 00 ץטמ 90 0. 2 ןֿפױלוצ

 ,(דגבל) הָּפֶׂש םיִׂש 60 6046 0. 6 ןעװעמַאילוצ
 טס08086 03 :ןַעמְל {0ע 946 8860 04 600. בילוצ

 ,"יַנְּפִמ

 בֹוֹוצ ןצעמוא --

 ,שיא םע דסח
 .דָמָה 18שס1 (עז | =) 8. ךאזבולוצ
 ,גָאלוצ = :הָפְמֹוח 860611100 (2. | =) 5. גיולוצ
 90 !יּלַע םיִׂש 10 םממוצ :ףֵמֹוה 90 2800 2 64 ןגוולוצ

 40 1886 8 6. ?= ְךֶיֹו =||:(קסעב ןוממ) דַסֶּפַה 6
 ,טעמ םּונָל בֹכָׁש םּפָמ

 ,(לידבב קבַד) םֶהֵל 60 80100ע +0 6. 6. ןסולוצ
 ,הָל רָאָה 00 םגטס 1100 90 0. 6 ןטכַײלוצ
 .-ל קֵּבְרַה 10 28806 10 6. ןעפעילוצ
 ; -לֶא ןֵעְׁשַה ,-לֶא ְךֹמֶס טס 1080 20810806 ש. 0. ןענעלוצ

 ,(תלד) רֹגְמ 90 01086 (6 600/)

 .ףֹומְבָל 86 1889 460. טצעלוצ
 ,תֹורֹוה ,דֵּמַל 0 4080, 18867:009 ש. 6. ןענרעלוצ

 הַאְרַה ,ףֹטָל 00 8םסט 1870ע 00 שש. 64 ןעשטשעלוצ
 סח ,-ל הָּבִה

 -  .םעד ֹוצ = 600 םֹוצ
 ס 890 טק !רֹנָק 00 01086) 8809 שש. 6 ןכַאמוצ

 60 !הָפְסֹוה רֹותְב הֹׂשָע 90 2846 ס40ע8 !םֹחָמ
 טס טס 610866 ש. ? ךיז - || !דלָא רֵּבַח 800804 0
 ,רֵגֹּפִח
 הא רוס 90 61086 8'006 6468 ןגיױא וד ןכַאמוצ --
 ,תומ 90 016 (/0.) זויניע

 ,רַקֹּבַּב מת 906 זמסעמומפ 000, םנגרָאמוצ
 (תס 1889 01 604820 (906 64/ 5. היִלֵרְגםֹוצ

 - . = (ס} יע
 וס סועס 07 טס9ע7 0ת06860 0 !. ךוז ןעשטומוצ

 ַגיְתִה
 ?ס טט116 60, 90 2064 (00 6 2006- ט. 6. ןרעיומוצ

 ,ןרעיױומרַאֿפ = ;ןִיָנִּב לע ןִיָנִּב ףֵסֹוה ,לֶצֵא הֹנָּב 1409)
 ,חַמָצ ט1829 8. חָמֹוצ
 ,גָוָמ ,הָבּורֲעַּת 801מוצסטניס 8. גנושימוצ
 ,יֵּלַע ףֵסֹוהְו לֹּלִּב 0 846 ֹות זמֹוצֹותַק ש 6. ןשומוצ
 00 ססזמזמסמפט- !דֹדֶמ 90 10088016 ש. 64. ןטסעמוצ

 ,(הדמב) םִאְתֲה 6

 ,ְךֶׁשָמ ו-לִא הֵּתַּפ סס 4סס09צ ש. 6. ןעשורַאנוצ

 השע 10 001046 8 ץסעֿפסת ןָא

= 

 ןעפעשטֿפיונוצ -- 420 --

 ,הָליֵלַּב 89 תוס 406. םטכַאנוצ
 יּוּנָּכ ,ףֶסֹונ םֵׁש םגנתפנמס (ץ/. ןעמענוצ) . ןעמָאנוצ
 ,-לֶא הֵּתַּפ סס 66009צ 6. . ןרַאנוצ
 ,ןֹוׁשָל טסמפטס (2/. רעגנוצ ,ןע -) . גנוצ

 4זםלס טטס08 1101 8: גנוצ ןרַאֿפ ןעוצ --
 ,שיא יפמ םירבד ךשמ ע6180ת

 | ,דנוצַא = דנוצ
 ,(אוְּדחַי ,דַחַי 90809מס ;יפ}. -ֿפיונוצ
 ,םֹרָק ףֹפְּכ 90 לסת4 טמ ש. 6. ןגבֿפױנוצ
 ,רׂשק 90 216 108ס6ג0ע 6. 6. ןדנובֿפױנוצ

 ,דחַנ
 00 0011609 טצ 00881ת8 ש. 64 ןעלטעבֿפױנוצ

 ,תֹובָדְנ תֵׁשְּמַּב יִדָי לַע
 אֵבָד 60 טנֹומש 0086080ע 0. 6. ןעגנערבֿפױנוצ

 ,דָחֶא םֹוקָמֶל אֵבָה
 ,ןעמוקֿפיונוצ = ןייגֿפױנוצ
 ֹוָמ טס עסטע 80869מ61 זחֹוצ ש. 6. ןסגֿפױנוצ

 .ְךֹסֶמ

 ,בָּכְרִמ ססזמקס8196 666. טצעזעגֿפױנוצ
 .דחָי ףרָנ 90 1866 108סל6ש 6. 6. ןעלבַארגֿפױנוצ
 ,רַחַי ֵּתַּפ סס וסטו8פ 10801מס/ ש. 6. ןעװרדֿפױנוצ
 00 ץעס88 00860מסע, 00נ0ע688 0. 6. ןקירדֿפױנוצ

 .קֹחְּד ,ץֹחָל
 דֵחַצְתִה 00 םעסוס 4086080/ שש. 0 ןסקַאװֿפױנוצ

 ,לּוּדְנְּב
 זס ?םצסיש 1080961 ש. 6. ןֿפרַאװֿפױנוצ

 | ,רָחָא
 60 טעפק טז, 2011 טע, טט0ת08 ש 6. ןע /קווֿפױנוצ

 ,לֹלָּנ
 40 וָלַּבַה ףֹסֶא 00 88080ע 0. 6 ןעלמַאוֿפױנוצ

 ,לֵהָקַה 8866
 ,טקָל ,ׁשׁשָמ 90 48940ע, 0011009 0 6 ןכװֿפױנוצ
 60 !רַחַי בֵׁשֹוה 60 8689 10809מ0/ 0 6. ןצעוֿפױנוצ

 ,בָּכְרַה עג9 608:00מ01/, 0016

 םיִדָזִג רֵּבַח 00 6 10860001' 0. 64 ןרעכעטּפיונוצ
 .ןעכרעטֿפיױנוצ == ;םיִרָוִגְל

0 

 דנָא

 ץֵּכִמ

 ,ידֲחַי

 ,רַחָי

 רֹוּבִצְּב רֹבָצ

 ןְפֹואְּב דַחַי רֹפְּת 90 0108 טָע ש 4. ןעכרעטֿפױנוצ
 ,םַג

 אֹׂשְנ 60 סםצזץ 90 0תמס ץ1206 6 6. ןגָארטֿפױנוצ
 .דֶחֶא םֹוקָמ לֶא םֶלְּכ

 םוקָמִל ׁשֵרָּנ 0 4ע00ס 1080080ע 0 6 ןבַײרטֿפױנוצ
 ידָחֶא

 מַה ,ׁשֵגָּפִה 0 1066 ש. ז. ך ןֿפערטֿפױנוצ
 ?0 6014- ובֵּלַׁש ,רָׁשַה 90 ןנמצ ש 6. ןעֿפעשטֿפױנוצ

 ,דָחַא ,רֶׁשַהק 6

 2 1401 ;ןעמַאזוצ ,עפוק ַא ןיא ,20 240? שטייד ןוֿפ (א
 ."ןריֿפ ףיוה םוצ ךודיש םעדיי ;(79 טייז ור"מרת עשרַאו)  םידיסח רפס ןיא .ןעננעדבֿפױנוצ ,86



 ןפַאכֿפױנוב

 90 88810מ טע, 801806 90809מס/ 6. 4. ןפַאכֿפױנוצ
 .הָפיִטֲהַּב ףֹפֶא

 ְךֵּתַה 90 1061? 1מוצ טמ 90869806ע 0 6. ןזָאלֿפױנוצ
 ,גֹזָמ ,דֵחַי

 .םִע לֵהְק 60800186, 6900 ףַאלעגֿפױנוצ

 ;הֵוָּקִה ,לֵהָּקִה 0 4100, 8048 0. 4 ןֿפױלֿפױנוצ

 יז .ד ש. ז. ךיז -|| :םֹמָק ,קּוַּכְתֶה 60 8111
 ,םָש הק 110010298, 60ת00ט186 . שונעֿפױלֿפױנוצ
 0 קט ?08ס1מסנ} ןהָצ 908ס0סע . 6. ןגולֿפױנוצ

 00 ש. . ךיז -|:לֿפַּכ ְּּךֹרֶּכ 60 3014 ;רַחַי ַםָנָה

 ,ֹוקְלֲחַּב ׁשיִא ףֵּתַּתְׁשַה סס?ע1טו196, ס}וגס

 ,םָחֵל 0 801664 6. 6. ןסײלֿפױנוצ
 90 102846 טק ט} 001100148// 0. 64 ןעַײלֿפױנוצ |

 ,םיִנֹוׁש תֹומֹוקְמִּב תֹואְוְלַה יִדָי לַע ץְּבִכ סמ 2811 8

 ,ןפעלקֿפיױנוצ = ןעפעילֿפױנוצ
 ,בֹרָע ,לֵּלָּב 90 זמֹוצ ש. 6. ןשימֿפױנוצ

 ,םיִרְמְסַמְּב רֵּבַה פס ז1ש69 ש. 6. ןעװעטינֿפױנוצ
 ,דַחַי רֹפִּת סס םסוש 908ס19מ6/ 0. 6. ןעינֿפױנוצ
 40 :דַהַי ַחֹקְל טס 980 1086ל9מס/ ש. ף. ןעמענֿפױנוצ

 ,דָחַא 80 טמנ1ס !ץַּבִה ,ףֹסָא 880מסע
 רַחַי רֹפְּת 0 1808, 22816 ש. 6. ןעװעגורטסֿפױנוצ
 יֵנַמְז ןָמֹואְּב !

 900 פסו6 10800ג0/ ות 4 ש. 6. ןעבָאשטסֿפױנוצ

 .םַּג ןְפֹואְּב דַחַי רֹפְּת טמא זמפתתמסע
 00 00100106) 847408ע021860 ןלַאֿפֿפױנוצ

 ,תַחַא הע מדה דט19מ
 ורֶא 90 2804 טק 10860ה0/ 0 6. ןקַאֿפֿפױנוצ

 .דַחַי
 ,רָאֿפנעמַאזוצ = רָאֿפֿפױנוצ
 00 ןסנמ ומ 2 סטמ8112 0. 64 ןעילָאטרַאֿפֿפױנוצ

 .םַנ ןָפֹואְּב רֵּבַה זמּפממ סע
 יגָוַו 00 קג, ססטק}6, 1048000 ש. 6. ןרָאפֿפױנוצ
 ,ןרָאֿפנעמַאזוצ = ןרָאֿפֿפױנוצ

 וס 081| 10809ג09 םִש 0680ת8 ש. 6. ןקױֿפֿפױנוצ
 90 888010016 םט111661צ :ףֹחְּב לֵהְמַה 606 6טזמ
 .ןֹווְמִהְּב לֵהְקַה

 ==;דַחַי אֵבָה 90 םוומפ 10860גס/ ש. 6. ןרוֿפֿפױנוצ
 ןשומֿפיונוצ

 0 60180810, 9086, זתֹוצ ש. 6. ןרעטנָאלּפֿפױנוצ
 .לֹלְּב .ְּךֶּבִס טק

 דַחַי ְּךֵפַּתְׁשִה 80 1100 90869806ע ׁש. 4. -ןסולֿפֿפױנוצ
 .(דחא ,םוקמלע

 םוקמל) דַחַי ףּוע סס 117 9046906/ 0. ןעול פֿפױנוצ

 ,(דחא

 וָּדְחִי הָּפּועְמ 11ץ1מ0 60800מ6ע 8. שונעילֿפֿפױנוצ
 ,עלָק 90 1ם?סעטטספשס, 910189 6. 6 ןטכעלֿפֿפױנוצ

 .(ןובשחב) רֹוּבָח 24611100 , גנואיצֿפױנוצ

 ;רֵחֶאָל דָחָא ְךֶׁשֶמ 10 646 10061מ0/ ט.6. ןעיצֿפױנוצ

 ןעמָארטשֿפױנוצ -- 491 ---

 ,ןענעכערֿפױנוצ = ןליײצֿפױנוצ
 ;רַחַי לָׁשֲח 90 40186 108ס6מ0/ ש. 6. ןעװָאקֿפױנוצ

 ,םיִלָבְכַּב רֹסָא 00 עט גמ 98

 ט. 7. ךיז --|| :לֹצָּנ 90 1011 טק 6. 6 ןעׂשטַאקֿפונוצ
 ,(בָאכמנ לֵּקַשְתִה 80 טעס6

 ׁשֵרָּקַה 90 06 סט16166 (6000) ש. ?. ךיו ןכָאקֿפױנוצ
 ,(בלח)

 ,ללָּב 90 זמֹוצ . 6. ןעקצופעלָאקֿפױנוצ
 40 888001206 ט1ס0ג8 ש. ? ךז ןעינַאפמָאקֿפױנוצ

 .-ָל רֵּבַחְתִה
 4. ןשטעװקֿפױנוצ

 ,דֵחַי קֹחָּד ס8
 .לֹּכַה הֹּנָה 10 טטצ טַע; 01081811 ש 6. ןֿפױקֿפױנוצ

 40 1088 90060209, 00ת1- 4

 רֶבָּד םֹלָּנ 60 6020107061806 שי 64. ןעלקױקֿפױנוצ |

 -טַאקֿפיונוצ = ךיז -|| :טֵּמַק 60 סעטנמק16 ;רֹוּדַכְּ

 ,ךיז ןעש

 יףֵסָאֵה 60 0016 1080למס) 14663 ש. 8. ןעמוקֿפױנוצ

 יז יד ש. ?+ ךיז -|| :ץְּבִקְתַה
 ,הָּפֵמֲא תגס606ת8, 00270:6006 9. שינעמוקֿפױנוצ
 90 8סעמקס 0- :ףֹסֶא 90 8: סע 0. 6. ןבױלקֿפױנוצ

 10 8886ע1016, זי. ךיז --|| :הָעְמִק הָעְמִק ףסֶָא 8666

 .ףָּפַאְתִה 86 6ני}) 4
 דַחַי קֵּבַּד ס ח8896 90860למסע/ ש. 4. ןפעלקֿפױנוצ

 ,קֶבֶדַּב
 רֶׂשֲה 90 416 סו 8009 1000616ע ש. 6. ןפינקֿפױנוצ

 ,דַחָי
 ,שּול 90 1:0686 6. 6. ןטענקֿפױנוצ

 .דַתַי רֵּתְּפַּכ 00 טט9904 טק 0. 6. ןעלפענקֿפױנוצ

 םֵּנַכְו אָטאַט 90 8טטססק 10860061 +. 6. ןרעקֿפױנוצ

 ,דַחַי
 וי טיי = ןעוועפמערקפיונוצ

 ,רַחַי אֹבָּל אֹרָה 90 0811 90846906/ . 6. ןֿפורֿפױנוצ

 ,לֵהָקַה

 ?רֶחֶאְּב דָחֶא ׁשֵּנַה 00 טענמפ 0866: ש. 6. ןקורֿפױנוצ

 90 עגסטס 61086 40 6868 0980 2 ?= ךַיז -||

 ,דֶחָאְּב דָחֶא ׁשֵגַנְתִה

 10 ס010/0ט210806 0198 ש. 266  ךיז ןדַײרֿפױנוצ

 ,דַחַי רַּדִס 00 6000616 !?םיִרָבְדִּב אֹּב 0860 0161

 ,דַחַי בֹׁשָה 00 1600 טװ ש 6. ןענעכערֿפױנוצ

 ,דַחַי ףֹרָנ סס 1846 טעקע 0. 6. ןרַאשֿפױנוצ

 0 1 טשס168 11800-801661 (006/079) = 6. ןסיוװשֿפױנוצ

 .(תכתמ תוכיתח יתש דחי קבד) םֶחֶלַה ,לֹׁשָח

 ,דַחַי קֹחְּד עס ץנ;ס88 1080?מס/ ש, 4. ןפוטשֿפונוצ

 דַחַי רֵּבַה 60 1606 9080961 ש. 6. ןעװעקוטשֿפױנוצ

 ,(גירא לש תוכיתח)

 90 ורֲחַי םיִׂש 60 עט9 4086086/ 2 ןלעטשֿפױנוצ

 .גֹומ 90 1מוצ !רֵּבַח ססעמס6

 ןעכרעטֿפיונוצ =ןעכרעטשֿפױנוצ | ;(םירָפְסַמַּע רֵּבַח 00 2060 טק !קוַּכ 00 7
 .ןםולֿפֿפיונוצ = ןעמָארטשֿפױנוצ עי. ךיז -|| יְץִוָּכַה טס 20 0021/80966



 ןטושפיונוצ

 םוקמלנ דַחַי רּזַּפ 0 8סעסיש 9080למ6/ ש. 6. ןסישֿפױנוצ

 ,(דחא
 רַחַי רֵּבַה 0 ןסומ 902600/ ש. 6. ןגָאלשֿפױנוצ

 ,דָי לַע ץֹבה 90 80ע806 טק ;(םירמסמכנ

 ףֹפֶאְו בֹהָס 80 6188 10860מ06ע 6. 6. ןפעלשֿפױנוצ

 ,רֵַחַי

 .רַחַי ְךֵּתַה 00 עג616 90869מ61 +. (. ןצלעמשֿפױנוצ
 00 188908 0. 64 ןעווערענשֿפונוצ יןעווערונשפיונוצ

 ,לֶבָחְּב רׂשָק לג 4 4

 ,הָּכְסְּב
 0 8סעסז 10801מס/} ןסומ טֶצ שש. 6. ןֿפױרשֿפױנוצ

 ; .רַחָי גֹרָּב 80ע008

 .ץּוּכְחַה 90 םגזומא , ת. ןפמורשֿפױנוצ
 אֹּב 90 001ע08006 ש. 266 ךַז ןבַײרשפיונוצ

 ,םיִבּותְכִּב
 .ץונוצ = ץיונוצ

 ,הָהיִלָא 1866 5. רעטנוצ
 וס טעסט :!םיִרָמְסַמְּב רֵּבַה סס ג1טס9 ש. 6. ןעװעטינוצ

 .(היִפֲאַב םחל ינפ) םֶּדַא (4 202200)

 ךַז--|ֹו-ְּב ץֵאָק 90 טע2ס} 8עטע סמ ש. 6. ןסִיונוצ
 00 סצסעפט 02608018 1זמ2/866 6108

4 

6  1+ 

 .ץֶּמַאְתִה
 ,ײל רֹפָּת סס 866 סם ש.  ןעוונוצ

 ,ליֶעֹומ 01 ט86 00 ן'ונוצ
 ,ליעומ היה 90 םס 03 ט86 ןעמוק ץונוצ --

 טס 1606ו06 :ול ַחֹקָל 0ס 1886 תטבצ ם 6 ןעמענוצ
 סס 4ס10סע 01 8 02116 ;(חרוא לֵּבִב (6 4090:0)

 ,דֵי
 יױְל םֵׁש ,נְּכ םנסאתפזמס (2/ |-) . שונעמענוצ

 ,(לוּתְהלנ

 ףעיובוצ = ןעיָארטסוצ

 ִּנַמְו ןְֹואְּב רֹפֶּת 0 228896 10 6. ןעװעגורטסוצ

 ל
 ,םַעְמ בֹרָצ 60 8106 80 110016 4 6 ןעילַאמסוצ
 90 06060016 1601008 0 ר00811- וו. ?. ְךוז ןסעוצ

 .םָמָעַׁשְמ היָה 806

 1 2צמ 418808900 ןסענעגצ רִיַמ ךיז טָאה סָאד --

 ,הוב ישפנ הלחב יטנפמ 16
 .הָלִחְּתַּב 89 1189 606. טשרעוצ
 ,הָכיִׁשְמ ,הָטיֵרְמ עט1) פש1608 (2/ {-) פ פוצ

 .הָטיִבְצ
 00 :הקוח הכישמ ךשמ 00 עטס 2 פט פוצ ַא ןָאמ --

 ,ימאתפ ןפואב ךשמ ?טס10/

 00 0182 8'020 88208 910 2 שש 6. ןשטַאפוצ
 ,ׁשיִאְל םִיַּפַכ אֹהֶמ עסנסת

 018206 !עֶרֹואְמ ,הָרְקִמ 80014606 (27 | -) 8. לַאֿפוצ
 : 200 ,תּונְמַּדְוִה ,הָרְקִמ

 רעִירֿפוצ --- 429 ==

 לֵרֹנְּב לֿפָנ 90 +811 10 2 ץסנֿפסמ'8 8086 0. 4 ןלַאֿפוצ
 טס ?םעסיז 0268611 (46 0 208008 /06/) ושיִא

 םאְתִפ אֹּב 00 0016 804646מ) ;(שיא ילגרל) לֵּפַנְתֶה

 .ךוז ןפַאכוצ == ;(הלילג

 ;רֶבֶדָל רֶבְּד ןֶּוַּכ סס םטנ?, 119 ש. 4. ןסַאפֹוצ ,ןטסַאפוצ
 ,דַחַי רֵּבַה 0 ןס1מ, מט 0869מ67

 ,-לַע ףֵמֹוהְו ׁשֹבֶה 60 8664 ֹוּת ץ8010מ6 ש 6. ןקַאפוצ
 ,בָכְרָב הָאיִּב ע1טומש טק . רָאֿפוצ
 .ַעֹבָצ סס 676 0. 6. ןברַאֿפוצ
 ינּוו טס ןט81/, 108108 0. 6. ןְרָאפֹוצ

 ,בָכְרְב אֹּב 00 6ע106 טק ש. ?. ןרָאֿפוצ
 .ויָלְגַרְּב סג 3004 400. םֹוֿפוצ

 ךלה 90 שםס סמ 1009, 90 1814 םוֿפוצ ןווג --
 ,וילגרב

 .ויָתֹולְגְרִמ 80 סתס'8 1069 000. (ם)נסוֿפוצ
 ןיִפוׁשְּב ףּוׁש 90 1116 6 6 ןלַײֿפוצ
 .יַּדִמ רָתֹוי 900 זמטסמ 600. ליֿפוצ

 ,-לַע רֹמָׁש 60 10016 2100, 9626 0. 6. ןעוועלופוצ

 ,(הרוחס לש) הָאְבֲה 1נממס1:98010ת . רַוֿפוצ
 אֵבָה 60 זממסע6 !-לֶא ְךַלֹוד סס 1686 {ס 0 6. ןרוֿפוצ

 4 הרוחס)

 .רֶהָנ אֹובְמ 1816 (060װ) (ע1 | =) 5 םולֿפוצ
 ;הָנּוַכְּב עטניקס861ץ, 181001002117 6060 ןסַײלֿפוצ

 .קֹוחְצִּב גב 06

 8גּפזמו 10001) 20? 8סתטומס, 60/  גודנסַײלֿפוצ
 .יִּתְמָא אל ,ףִּיְזִמ 06 1

 ,זא (םידמלמ לש לֹוגְרַּפ שוק 8. ענולפוצ
 ,ענולפוצ ןוֿפ טרָאװרענעלקראֿפ ,עקנולפוצ
 .-ל לָֹנ טס סט 90 6. 4. ןסולֿפוצ

 ,-ל ףּוע 90 11 90 ש ח. ןעילֿפוצ

 אֹהְמ 60 0120 0268 22208 2 4. ןעקסעילפוצ

 .םִיַּפַּכ
 .קָדְו ַחֹּומְׁש הֹׂשָע ,םֹהָּפ 0 1189964 6. ןעשטעלפוצ

 +ס (קזָק) !טֹבָצ ,םֹרֶמ 90 ץט11, 0104 ש. 6. ןפוצ
 ,תּוריִהְמִב הֹּנָה טטצ סט16/41ש

 קֹסָּפ 0 8610696, 8608/0 6. ןענע - ןעקְסַּפוצ

 ,אּוהְׁש יִמ תּובְוָל

 600, || !יִרָקִמ 8001062981 06/ גולעֿפוצ
 ,תּונְּמַדְוִהַּב ,הָרְקִמְּב 61062181}ש

 סס קעסקפעס ּוײיִפְל ןֵּקִּת 00 116 40 0. 6. ןעװַארפֹוצ

 .לֵּבַּת סס 808800 (/900) ! ןיִבָה
 ,ןֹוצָר עַבֶׂש .ַחֵמָׂש 884181160, ן1168866 86. ןדירֿפוצ

 אֵלַמ ןֹוצָר עַּבְׂשַה 10 8861897 ש. 6. ןלעטש ןדירֿפוצ

 ,ׁשיִא ןֹוצָר
 ןֹוצָר תַעיִבְׂש 886181801104 . טַײקנדירֿפוצ
 ,םָדק 0640ע6 606. רעירֿפוצ

80 

 רעדַא ןשקָאל ןיינ טימ שטייב ַא ,8ע50101104 שיליופ (א

 יעקיגַאנ עשרענייגיצ ַא ותטאץעס שיסורסייוו



 ןלָאצוצ

 ,ףֵסֹוה ,דֹוע םֶּלַׁש 00 ץפצ ֹות 2406010002 0. 6. ןלָאצוצ
 םיִמּולְׁשַּת 46001010813 ץפצומסתל 8 ץכעלָאצוצ

 ,םיִפָסֹונ
 םדיםט1- :ְךֵׁשֹוּמַה ַחֹּכ .הָכיִׁשְמ 8001806108  גנואיצוצ

 ,דָבֹּכַה ַחֹּכ 9810
 00 0040 801060מ8100 000 490 8 4 6. ןליוצוצ

 ,ׁשיִאְל ןתָנְו רֹפֶס ןטס80

 ,הָניִרְמ יִדָי לַע ןֹּקִּת 90 690 2 6. ןעוועיליצוצ
 ׁשיִא ֹול ַחֵּמַמ 60 0841 ות 8 ץסעפסמ ש. 6 ןעיצוצ

 ,בֵּבָל ,ויָלֵא ְךֶׁשְמ 0 840/804 (ול דועל
 110616 טסצ :ןֶטק בָלֵּכ ץטקקצ (2/. סע -) . קיצוצ

 } -ףֶמִה רֶענ
 (ע {-) 5 קוצ

 ,םנוווקוצ
 ,ןדנמשוצ = ןעװָאקוצ
 ,-לִא לֵּפָּג סס עס1} 40, 1011 טמ ש. 4 ןעשטַאקוצ

 דֹוע לָׁשַּב 9ס 0011 4 110016 1016 ש 6. ןכָאקוצ
 ,טַעְמ

 ,ןעמעקוצ = ןעמַאקוצ

 8 || זויָתֹוׁשֲאַרְמ 40 8'000 2080 606. (ם)נפָאקוצ
 ,תֹוׁשָאר ,הָּמִּמַה שאר 2680 01 680 0

 .קֶמָּפִּב םחָס 00 6098 טק ש. 6. ןעװעקרָאקוצ
 ,רָבֹועְו ׁשֶלַפְמ ַחּור 6:289 8. טניװקוצ

 .-פ קֹהָּד סס ץעס88 10 ש 6. ןשטעווקוצ
 ,דֹוע הֹנָמ 90 טטצ עגסַעס ש. 6. ןֿפױקוצ
 ?ס סססט !דל בֹרָק .ׁשגָנ 90 2/מצס868 9. 4.ןעמוקוצ

 ,הָּבַרְתִה 60 10010886 !הָרָּקִה ,הֹרה ם8קקסמ

 ,עֶר הָרְקִמ סט11 000ט1:6006 (2ז. | =) 6. שינעמוקוצ
 .עֶר עַנֶּפ

 ,דיִתָע ?ט9ט/6 5. טֿפנוקוצ

 60 1001 ש. = ךַיו--|| !:טַּכַה 60 1008 ש. 4. ןקוקוצ
 ,ילַע ַחיִנְׁשַה ,-ָל ןֵנֹוּבְחַה ,-לֶא טָּבַה 89, ס'08ס16}

 הָאֹור 8עסס98900/ (2. ס= !=) 5. "עקוקוצ
 .טיִּבַמ

 ,ןעלטוקרַאֿפ = ןעלטיוקוצ
 ,-לָא לֹלָג 80 011 40 0. 6 ןעלקַײקוצ
 רַרְקְחִה 10 0808 8 8119 0014 ש. += ךוו ןלוקוצ

 .רֹוּקִמ טעַמ הֵלָחֶה ,טַעְמ
 ,טנוקושט = ענוקוצ
 ,גנודנעמוק = גוטֿפנוקוצ

 60 1081:66 ת ס0תגק12ות9 282180 שש. 6 ןגָאלקוצ
 יי ,ילַע לֹבָק

 ,לֵבֹוה ססגמ1212מ/ (עס2 :=) 5 רענָאלקוצ
 ,ןיִׁשְלַמ 60800066/, 1070 !םיִׁשֲאַמ

 ץ16904064|ש, 08002810/} 060  טשרעמָאלקוצ
 ּולֶאָּכ םיִנָּפ תַדָמִעהְּב

 {0 12889ס8 !הַּכַה 90 1:0004) 0080 0. 6. ןפַאלקוצ

 ,הָאָּבַה יִדָי לַע קֶּזַח טז 400028109/

 םָאְַה 90 4, זמ8וסג . 6. ןבַײלקוצ ,ןביולקוצ
 ,םיִאְתַמ רָבָד אֹצָמ

 == ;(בתכב) לּוסְלִמ 110ט118מ
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 5. עינרעקוצ

 לגנעווצ-רעקוצ

 ,-לָא קֶבָדְּב רֵּבַה 00 )1806 0 6 ןעװלקוצ
 .ץֹהְל 60 ן2עג, קומסמ 2 64 ןעמעלקוצ
 :ײִּב קָּבַדו 900 8806 40, 800808 2 6. ןפעלקוצ

 ."ִּב קבד 90 8101 016806 . ?- ךוז -|

 .הָלּוּבחַת אָצְמַה 90 66ש186 ש. 6. ןרעלקוצ
 ץוַּכְתֶה ,יִמֹאְתִּפ ןָפֹואְּב ְּךֶׁשָמ 60 ?ט1008 ש. 6 4 ןקוצ

 בֹהְּכב 90 טט1106 רט108 1100118068 !יִמֹאְתִּפ ןָפֹואְב

 ,םיִלּוסְלִסְּב

 80 פמהק, 0104 0.  ןקַאנקוצ
 .ןקַאנק .ז :;(תועבצאב וא ןושלכ)

 טָׁשְקִמ 800/266 רשנ6מ 110011868 60)}  גודנקוצ
 ,(בתכ) םיִלּומְלִסְּב

 ,רֶׁשָק 80 416, :םס+ 0. 6. ןפינקוצ
 {ס 6ת4246 ןמ 462808/ת9 18. 20- 0. 4. ןלענקוצ

 קֹסֶע 046104 סס 8'026 0180 0000028000ת

 ,תֶרָחַא הָדֹובֲע דַבְלִמ תּודָּמַלְמַּב
 ,ָּתְמַּכ 0 טט?סם ש. 6 ןעלפענקוצ
 יקֹרָס סס 603 6. 6 ןעמעקוצ
 ,רָּכְמ םנעּפי 6 רעקוצ
 .קָלֶמ טסס-עסס, 0009 (21 סע -) . קירוב-רעקוצ
 .קונרעקוצ = רעקעברעקוצ

 ,עינרעקוצ = ַײרעקעברעקוצ
 ;תֹוּיְרְּכִס .םיִּקַּתְמַמ 600160910תס6נ:7 , (סנקעבעגרעקוצ

 | ,רָּכְט הָּפֲאַמ םטטס00 08
 ,קֹותָמ 8טס66 ;רָּכֶמ לֶׁש 01 8טקםע 60}. גידרעקוצ
 80021-80000086 860000110208 8. גרַאװרעקוצ

 ,תֹויְרָּכִמ 0800

 ,רָּכְס הֵנָק פט9-0906 (ןז. | =) 6 טערעשט-רעקוצ
 ,ׁשֶבָד הָנָק

 םומשסעסע;080 (עע רע- ן=) 8 ךעקעלרעקוצ

 דַקָׁש 8טפיי166 21100264 (ע/. ןע -) 8 לדנַאמרעקוצ

 ,רָּכְסִּב ןְגָטִמ
 90 8ט88/ ש. 6. || ורְּכְס לֶׁש 01 טיפע 600. !ןרעקוצ

 ,רֶּכסְּב הֵּפַּכ ,רֶּכֶסְּב קֵּתְמַח
 90 8ט066 10 !ילֶא בֵמָה 90 ?טזמ 10 ש 6. 2 ןרעקוצ

 ,-ל םָחֵיְתִה 80 06 21618066 ש. . || !דלֶא אֵמאַמ
 ,(א "תַהַּפְׁשִמ לֶא בֵׁשָחַה

(- 9 ./2) -008 ,0001669002697 

 תַריִכְמ תיֵּב ,םיִּקַּתְמַמ הָּפֲאַמ תיֵּב 8'16001006/6 8תסץ

 ,תֹויִרָּכֶס

 ,רָּבִמ תַסְּפִה טט88ע-טסצ (2/. ס -) עצונרעקוצ
 ,םיִּקּתְמַמ הָפֹוא 600160910061 (2/. סע .-) 6 קינרעקיצ

 ,תֹויִרְּכִמ הֵׂשֹוע
 וטנהעקומפ-קםקסע 01 8 ם8טשפע- +. ריּפַאפרעקוצ

 ,רָּכִס .רַּכִּכ ֹוּב םיִכְרְוּכָׁש רֶיְנ 4
 ,עצונרעקוצ = עקשופרעקוצ
 ט28נ-םוקקסעֿפ (4/ ךע-) . לגנעווצ-רעקוצ

 הֶאָּכַה לֹוק ַעְמְׁשַה

 ."עלעקרעסוו ןיא גנוטיידאב רעטצעל רעד ןיא (א



 עקרעקוצ

 רֶּכְסִל תֶבֶצ 8טפםע-9008 :(םהב רֿבשל) רֶּכְסֶל םִיַחָקְלִמ
 ,וב זחאל)

 ,הָיְרְּכִמ .קֶּתְמַמ ססמ119 (עז. ס -) 6. עקרעקוצ
 ,רֶּכְּמַה תַלֲחַמ 61800068 9. טַײהקנַארקרעקוצ
 ,םיִקּותְמ םיִנפֲא םטסס66 ע088 8. 21 ןטיושרעקוצ
 לֵּבַה 90 1000100 ומ 2001004 שש. 6. ןגירקוצ

 7 ,תֹומָסֹונ

 ,"רע לֹהָו 60 0660 10 ש ח. ןכירקוצ

 .טעמ ַחֵנֶאָה סס 800 8 111016 שש 4. ןצכערקוצ
 ,ןכורקוצ = ךִיז ןעװעקשטַארוצ

 ,ןעמַארֿפיוא = ןעמַארוצ
 .- ץעס?0טמ4 8008 . ןנְּבַרְד-אברוצ
 168װ0009- (/0.) ּוםיִנָּפ ,--1806 (1 תֹורוצ) . הרּוצ

 ,ןּוגָה הָאְרַמ .,םיִנּונֲה םיִנָּפ 8016 2קמסס6

 00 8076 8 16800092016 8- הרוצ ַא ןבָאה --
 ַא ןבָאה !:םינוגה םינפ רבדל וא שיאל היה 6
 היה 9ס 06 168/60460 סצ ק60716 ןטַײל ַײב הרוצ
 ,תוירבה יניעב בושח
 00 םהפס 8 ץסס/ 8ץץס81- הרוצ ןווק ןבָאה םונ --
 ,םינונה םינפ רבדל וא שיאל היה אל 6
 לבא 10 6489 ט0180100817 הרוצ ןיא ןרַאּפש (5/,) --

 ,ללווכ
 .הָחּונְמִּב 80 1686 600. ורֹוצ

 ,"ל חחונמ תת 40 16806 0/' 109 8106 ורוצ ןזָאל --
 | ,"מ הפֹרֲה

 ,הָאיֵרְק 6811 5. ףורוצ
 ,-לֶא אֹרָק 0 0811 10 0. 6. ןֿפורוצ
 ;ײל קֶּתַעַה 900 זמסטס 10, 880ץס 10 ש. 6. ןקורוצ

 ,-לָא בֹרָק 900 6ז8י0 תסםע 40 0. 7. ךיז -|
 ,(חירכבנ לֹעָנ 0 2019 6. ןעלגירוצ
 00 943180 !הֵּתַּפ 0 םטס01:802806 ש. 6. ןרורוצ

 :- ,ץעָי
 .םעמ עֹרָה 90 908 8 100016 2 6. ןסַײרוצ
 ,רָדֹוע ,הָרָנ סס 180106 0. 4. ןצוורוצ
 40 80880ת, 118- !ןיִכָה טס ץצסץקפנס שש. 4. ןטכורוצ

 ,ןעוװַארפוצ == לֵּבַּת סע
 ,ןיִכָה 0 עעסץםנ'ס ש 6. ןעוועטכורוצ
 ; תיִּנַרֹוחֲא ,רֹוחָאְל 080108:48 !הָרְוֲחַּב ט80/ 666. קירוצ

 ,ׁשֶרֶחַמ ,בּוׁש 8940 :רֹוחָאֵמ 060

 ;רֹוחָאְל 280108/68 !הָרְוֲהַּב 0808 עסק .קירוצ
 .ׁשֶדֶחֶמ ,בּוׁש 8940, עס- !רֹוחַאֵמ 6014

 ,רֹוחָאְל ףֹּפַּכ 00 0084 20 0 6. ןגובקורוצ

 .ףֵּלֲַהְו בּוׁש 0 ע6-640מ8880 ש. 6. ןטַײבקורוצ

 לע רַאָׁשִה 0 1018! 268140 0. 4 ןבַײלבקורוצ
 יי ,ֹומֹוקְמ

 ׁשֹרָד 00 884 סו 00/0206 2804 6. ןסעבקירוצ

 | ,ביִׁשָהְל
 ,רֶזֲחַה ,ביִׁשָה 60 טננג6 2804 ש. 6 ןעגנערבקורוצ
 טס 0610, !דֹוח .בוש 90 80 0860/ ןע 4. ןייגקירוצ

 ,קַהָנ ,הֹסָנ סע 6

 ןפוטשקורוצ

 לֶא יִלְכִמ קֹצָיְו בוש 90 ץסטע 2868 0 6 ןסגקיורוצ
 יֵָּב

 ,ביִׁשֵה 90 ם4סס 0804, עס?טעמ ש 6. ןבעגקורוצ
 ,רָזֲחַה

 ,תוקָּפַאְתַה 168018109 5. טַײקנטלַאהעגקירוצ
 טַײק -- || ; דֵדֹוּבְתִמ 2601:66 66. ןגיוצעגקירוצ

 ,תּודָדֹוּבְתִה סו:

 טַײק -- ||; רַּנִפְמ ,יִּסֵא ט8008:6 60/. ןענַאטשעגקירוצ
 ,תּויָטֶא 0861:081602088 4.

 ש. .||;רֹוחָאְל בָמָה 90 ?טעמ 2808 . 6. ןעיורדקַירוצ
 ,ויָרָבָּדִמ רֹוָח 0 14

 רצֶע טס 8600 280, ע08 ופות 6. ןטלַאהקירוצ
 ,קָּפאְתִה 90 ע080/814 0068611 שש ?. ךיז --||} דֲעְּב

 ;רֹוחָאְל ְּךַלְׁשַה 900 {םעסוש 2868 0 (. ןֿפרַאװקירוצ
 ,(הרוא ינרק) רֶזֲחַה 00 2611006 (7497)

 ,הֹחָד 90 ע61604 6. . ןוַײװקורוצ

 ,ֹוּכרַּדִמ ֹובּוׁשְּב סמ 9מס שּפ} 2801 060. סגעוקירוצ
 ,רֹוחָאָל ׁשֵרָּנ 90 4נ1ט6 2204 2 . ןבַײרטקירוצ
 גֹוּפמִה 9ס 8900 2804, 160606 ?. 4. ןסערטקירוצ

 ,רֹוחָאְל
 ,ןעמענקורוצ = ןּפַאכקורוצ

 ,רֹוחָאְל ץּור 900 עטמ 0201 0. ןֿפױלקורוצ

 ,תיִנֵׁש ַחיִּנַה 10 ץט9 8890 ש. 6. ןגולקירוצ
 60 ּוהָרְוֲחַּב ַהקְל 00 1246 ט808 0 6. ןעמענקורוצ

 ,הָנָׁש ,לָּטַב ץסטס6

 | בִׁש הֹֿנָע 90 2ת8060/} עסקנצ 2 4 ןרעֿפ(שונעקירוצ

 ןרָאֿפקורוצ
 ,רֹוהָאְל

 .רֹוחָאְל לפָנ 90 1811 2804 ש 4. ןלַאֿפקורוצ
 60 !הָרְוֲחַּב לַהַנ 00 1680 2868 ש. 6. ןריֿפקורוצ

 ,(הלגעב) הָרָוֲחַּב לֵבֹוה ס8עע } 804
 .ףּועְמִּב בוש 10 11 0804 ש. ח. ןעולֿפקורוצ
 00 :רֹוחָאְל ְךֹׁשָמ 90 ףעפוס 2208 ש. 6. ןעוצקירוצ

 ַהקֵּל ס ר01080ע800  :(ויובד: ביִׁשָה 06

 גםָנ 90 ע601ע0} ט1080/860 0.7. ךיז -|| !הֶרְזֲחַּב

 .רֹוחָא

 .בּוׁש 60 ססזמס 2204 ש. 4. ןעמוקקירוצ
 ,רֹוחָאְל טָּבַה 90 1004 0868 0 4. ןקוקקיורוצ
 ,ביִׁשָה 90 םוטס ס80א) {ס?טזמ ש 6. ןרעקקורוצ

 ,בּוׁש 60 ע6?6טעמ ש. ?- ךיז -|| :רֵזֲחַה
 לָֹו 9ס סעטסמ סח סעפש} 0804 0 4 ןכורקקורוצ

 ,בּוׁש ; רֹוחָאְל
 וס עס0ט016 ּ!ביִׁשָה 90 081} 2808 ש 6. ןֿפורקירוצ

 .לֵּטַּב
 ,רֹוחָאְל ףֹרָנ טס 1846 ט2ס8 6. ןרַאשקירוצ
 ,רֹוחָאָל הֹהָׂש 90 8ששנזמ 2208 0? 4 ןעמווושקירוצ
 ;רֹוהָאְל ףֹדָה 0ס עט8ג 2864 שש. 6. ןסױטשקירוצ

 ,הֹחָּד 161

 ץס- 8,

 ענ ,ֹוּכְרַּדְמ בּוׁש 80 1106 0808 2 40

 ס

 ,ןסיוטשקורוצ = ןפוטשק:רוצ



 ןיוטשקורוצ

 .רֵגַּפ סס טס ט804טפ:40 0 ת ןווטשקיורוצ

 ,ונְתיֵאְל ביִׁשָה 90 1:68006 2 6. ןלעטשקנרז
 ,הָרֹוא יֵנְרה רֶזֲחַה 90 011006 2 4 ןלַארטשקורוצ

 חלׁש 90 8640 2204) ץס9טעמ ש 6. ןקישקורוצ
 .ביִׁשָה ,הָרָוֲהַּב

 ותֹוּכַמ רַנֲהַה 40 809166 2808 0. 6 ןגָאלשקורוצ
 ,רֹוחָא ףֹדָה 60 0086 0802, 1606

 ,רֹוחָאְל בֹהָס 90 6/82 2801: 0. 6. 'ןפעלשקורוצ
 90 :רֹוחְאְל ץֹק 90 1680 2864 0. ת. ןעגנורפשקורוצ

 ,ֹומֹוקְּמִמ ץֹפִק ,הָרְוֲחַּב ץֹפֶה 2600124
 90 00136 תסהע :ײִּב ַטֹנָנ 00 ?סטסמ שש. ;. ְךוז ןרורוצ

 ,ׁשֹגָנ

 תס60, 20068897 (2/ םיִכָרְצ) ךרוצ
 .ויָכָרְצ תּיִׂשֲע ,--+ 1
 ,ויכרצ חשע 40 6886 068611 ךרוצ ןֿפױא ןווג --

 ;רֶּדַפ 0 ץט9 ומ 0166, 261089 ש 4. ןכַאמשכערוצ
 00 עצסץפנע) 1066 !רֵּדַפ ,ןיִכָחה 900 ןץזס0
 !רֵסָה .רֵכֲעַה 00 00 םיטפצ רטגפמ (2.) !וּקַּת
 ,תַמָה

 00 0006 10 84 טת06ז- ש. 7. ןעמוקטכערוצ
 ,הָּנַּתְׁשִה ,רָׁשֵּפְתִה 80820100

 60 844 1מ 1602800100 14014066 שש 6 ןענעכערוצ
 00 8801100, 810110006 :(ובשחב) לֵּלָּכ ,ףֵסֹוה
 ,ןֹוּבְׁשֶחְב הָּמַר 00 68649 ומ 60021100 !!דִל םחַי

 ,אֵנֹוש , - סםסזמש (2/  םירְרֹוצ --) 8. ררֹוצ
 סתסומש 01 (ע/. םידּוהְיַה-ירְרֹוצ םידּוהיַה-ררֹוצ

 .--טגס 9608 0 סוט-108141

 .- םטזמהמ 1866  םדָא-תרוצ

 .-10עזג 01 2 1696  תוא"ת'רוצ

 חיה 60 26 11110098606 תוא-תרוצ ןווק ןענעק טונ --

 ,בהכו אֹרק עדוי וניאש רוב

 .--1806 03 8 ססֹות  עֶּבְסַמ-תרּוצ
 {0ס טס 8 801206/ 90 עבטמ"תרוצ ןווק ןסווװ טננ --

 ,הזה םלועה ינינעמ המואמ עדי אל 10011617 842וז8
 ,90 םסומ 8 ץסעפסת 90 80706001ת0 ש. 4. ןצנַאשוצ

 90 םפ888 0סת 801060מ/ת0י 40 ;ׁשיִאְל רֶבָּד אֵצְמַה
 .ׁשיִא לֶא רֶבָּד הֵּמֵה 8 טסנפסת

 0 00ט6ע !דל ףֹרָנ 00 1286 טק 40 ש. 6 ןרָאׂשוצ
 ֹוס םעססטע/6 (/04) ֹוהָּמַכְו דֵרְּנ טק טצ 8012719

 900 0016 תספע 4 7. יז -|| :(שיאל חוָרע אֵצְמַה
 60 100201806 006801/ 108 2 ץסנעפסת ;בֹרָמ

 ,בָּבַהְתִה ,ףנְחַה
 רוח 90 000/9 8 81 לדוימ ַא וצ ךיוו ןרַאשוצ --
 ,הרענ ירחא

 ,םעָמ דָּדַה 60 8מםץקסמ 8 111016 ש. 6 ןֿפרַאשוצ

 ;(השאע יִרֲחַא רֹוָה 9ס 00ט90 0. ?. ךיז ןענעכדשוצ
 ,ףֵנֲהַה סס 121261806 0268017 טטנ9מ 2 ץסז80ת

 ,בֵּבַהְתִה
 .קֹתָׁש ס 4060 8116006 ש 4 ןנַײװשוצ

 ,םָחַל .םֶחֶלֲה 90 0016 40 שש 6. ןסוווושוצ

 ;תּוציִחְנ

 ןרעשוצ -- 498 --

 ,ילָא הֹהָׂש 90 םששונמ 10 2 8  ןעמווושוצ
 לָט ַחֵמְבַה 60 ץעסנת1860 ט} 08?ג ש. 6. ןרעוושוצ

 ,הָעּובְׁש יִדָי
 עמ ססמסופוסמ (עז. | -) +. דנַאטשוצ
 ,םתֶמ 90 8900 טמ 0 6. ןפָאטשוצ
 00 ץעס88 10 :ײל ףֹהָּד 6ס ץטפמ 0 ש 4. ןפוטשוצ

 .-ָל קֹחָּד
 הָכיִתֲח רבה 60 8464 8 ץ1006 410 ש. 4. ןעוועקוטשוצ

 ,-5ִא הָכיִתָח רֹפָּת ,-לֶא
 ;ײםֶע רֵּבַחְתִה ,"םִע דַחַאְתִה 90 ןסומ ש . ןיטשוצ

 ,קֹבָד 90 8101 8666 !דִל ןָנְכִמ הֹיָה ,הֹאָי 60 4
 ;-ִּב רֵצְּפַה .ץֵאָה 90 108186} טע86 טקסתמ !ַחָּפְּפִה
 {0 םס6 1100 6 ;ץֹחָל {0 ץע0588 0
 ,רֵנַּפ ,הָאָלֵה 1806
 ,קעלק .ז יקעלק ַא וו ןוומשוצ --

 .הָבָדְנ ססמו;וטט1104 . רעַײטשוצ
 -ב ףתתשה 40 60061:10006 רעַײמשוצ ןבעג --

 ,-ל בדנ
 .הָמָּכְסַה ססת86מ6 5. גנומיטשוצ
 .םָּכְסַה 0 60886ת?, 89166 6. 4. ןעמיטשוצ

 .הָריִפְתִּב רֵּבַח 90 8910 טק . 6. ןכעטשוצ
 ;(הרדק) תֹמָׁש 60 ץט?} ץ1806 (6 /0/) ש 6. ןלעטשוצ

 40 :(הלוחס) אֵצְמַה 40 {טנתנממ :ףֵמֹה 900 04
 ?0 800װ, 2814 ;(םוקמל הרוחס) אָצְמַה ,רֹסָמ 461:ט0/

 ,בֵּכַעְתִה ,תָכֶּלִמ רֹמָט
 00 10846 ן10808ת0 לכַײב ַא ןלעטשוצ (46.) --

 ,בָּצֵמ ,דֶמ

 ,רֹּבַע
 ןקעטשרַאֿפ = ןקעטשוצ

 ְךְֹׁש 90 ץסטע 8 110016 1006 ע. 6. ןסישוצ
 .םעֶמ רֹוע

 .-לָא היִנאְּב נֵלְּפַה 40 8811 10 . ;= ְךיו ןֿפישוצ
 ,"לָא ַחֹלֶׁש 00 8004 90 ש 6. ןקִישוצ
 קַּבַה 60 811 40 :!לַא קֵּבַּד 90 2184  ש. 6 ןגָאלשוצ

 600 8006 0016 80 ש. ?. ךיז -|| ;רלֶא םיִדְמְסַמְּב
 .רֵל ַעגַה

 ,ןסולשרַאֿפ = ןסולשוצ
 ש ז. ךיז -|| ;-רַע בֹהָמ 90 8188 40 2 6. ןפעלשוצ

 ,"דַע תּודָבְכִב אֹּב 60 4188 006861/ שמ 0

 ?םָעָמ ַחֹׂשִמ 90 8תמסםע 2 110016 ש. 4. ןרומשוצ

 .הָחיִׁשְמ יִדָי לַע םתְמ 40 01086 טק מצ 81נ68/1ת0
 ,ןיִלְבּת 802800100) 1180011ת8 ץלעמשוצ
 60 !והְכֶתַה יְֵו לַע רֵּבַה 60 86 2 6 ןצלעמשוצ

 ,"לַע .ְּךֵּתַה 1619011
 .ןטװע רונשרַאֿפ = ןעווערונשוצ
 ,(דנב לשנ רֹוּזָנ סוגפ (0/ 6 0ס/װ60/) 8. טונשוצ

 ,(דנבו הֶּדִּמַה יִפְל רֹוָנ 00 סט סט? 2 6. ןדַײנשוצ
 גְרָא רֶיּג 6900 (28 ס- ,=) 4. רעדַײנשוצ

 .(םידגבל)

 !םיִרָּפְכֶמְּב רֹוָנ 00 סט9 סו סג 801880/8 ש. 6 ןרעשוצ
 רעש זֹוָנ 60 סט? 6110 (226 26שי)



 ןענַאפשוצ

 90 ש ת.|ודְל םֹהָר 0 םממס88 90 6. 6. ןענַאפשוצ
 ,ָל רֹעָצ 89:146 0

 ;רנֶמ 0 8מט+} סם !ץֹהְל 90 ץנס88 שש. 6. ןרַאפשוצ
 00 148180 סת, טע46 טמסמ !ךֹמָמ 00 168, 06

 בֹכְׁש 00 1246 8 םפמ ש. ז. ךיז -|| !-ְּב רֶצְפַה ,ץֵאָה

 ,טַעְמ םּונָל
 טס820080108 6890 שוות (2/ |-) 4 !ַײּפשוצ

 ,ןֶּתְפִל נס
 ,(רמז ילכג) הָיְוְל 200010מ8ת!מסמ? 4. ליפשוצ

 0 טט990 !הֶּכִסְּב רֵּבַה 60 ץֹומ ש. 6. ןעילופשוצ

 .רָתְמַּכ
 ,(רמז ילכב) הָּול 40 80000גמ8מש ט. 6. ןלופשוצ
 ,הָּכִסְּב רֵּבַח 00 ץנמ 0 6 ןענע - ןע ןקלופשוצ
 ,דְּדַח 0ס עסומפ ש. 4. ןצופשוצ
 90 ססזמס !ײלִא ץֹפָה טס 88110ק 10 0. 8. ןעגנירפשוצ

 ,הָציִפְקִּב אֹּב 48110014

 ,גָרֹבְּב רֹנָמ 00 8סעסש ?0 ש. 6 ןֿפױרשוצ
 ףֵכֹוה ,דֹוע בֹתָּכ 900 246 !ת יטע10ת0 ש. 6. ןבַיײרׂשוצ

 ,ײֵל םֶחַי סס 8801106, 80110146 } בֶתֶכִּב

 ,-לֶא אֹרָה 90 סניק 0, 0811 10 . 4 ןעַײרשוצ
 ,('דכו םיפלקכ) קֵחַׂשְמ :810ט161 (2) 5. ןקֹחַצ

 סס ןס86) ן0246 וקֲחַׂש 90 ץֹוּהע (6) ש ח ןעקֶחַצ

 .קֵצֹולְתֶה .ַחָּדַּב
 ט ם117 (0/ 6 קזקס) !הֶכיִׁשְמ 0190129 טט11מ0 5, !יצ

 יתֶרָּטְקִּמִמ ןֶׁשֶע תַכיִׁשְמ
 ,ךׁשֹמ 00 0ע8ס, 90 ץט}1} וצ ַא ןבעג --

 ,םִא וטמ00מ061 00/. ריֹצ

 0068 ?טינ רע םיוװ ןעד וצ ;?םאה 9860? ?ןעד וצ --

 ?עדוי ונניא םאח 26 םספ !:םסדש ?ם8סמ ?

 ,"ש ינפמ םאה 18 16 060886 לַײװ ןעד וצ --
 וצ ;,,,וא ,,,םא טטגס0מסע .,., סע, ..,וצ ,,,וצ --
 ,איה וא אוח םא דטמס686/ 86 סע 806 װ וצ רע

 ,(תולרונ לשנ הָכיִׁשְמ 6נ80108 (0/ 1069) +. גנואיצ

 יִלְּכ רטנע6-0/8148} ץ12906 {22 פ-) א. ןוַעאדוצ

 .תָכֶּמִמ יָטּוה הֵׂשֲעַמְל
 -קוצ =;(רונת לש) ריִוַא תַכיִׁשְמ 4183084 5 ננָאיִצ

 .םניווו
 ,םיִכָל 881/0ת (2/. ס -) 6. עגנָאיצ

 8פתא 0? 8 6002000-ץוקס (2/. סע -) . ךובָוצ

 .תֵרְּטקִמ הָנְה
 ,םיִלָצְּב לֶׁש ליִׁשְבַּת 0184 01 סת1סמפ . ?צינלובוצ
 רָחֹוט 40810ע/ 1ת סתוסמ8 (2/ סע -) 4 קונלובוצ

 .עצונלובוצ = ; םיִלָצְבַּב

 .- ססזמצמטמגופצ טט2116 4 רֹוּביִצ

 .ךֹובוצ = ךִיבְוצ

 יעלע בוצ ןוֿפ רעטרעװרענעלקרַאֿפ יעלעקלבוצ ,עקלביצ

 .ךובוצ = ךעבוצ

 ,םּוׁש ,לֵצָּב סםוסת (20 8 -) עלעבוצ

 .הָנָה ריִצֲח סגגטס8 עלעבוצ ענורנ --

 !טסרעהיוצ -- 426 -=-

 10 18 809 דש0ע9מ עלעבוצ ןוק טרעװ טינ (46,) --

 ,םישה תפילק וליפא הוש וניא 8 80/4ש
 ,אְוָׁש תֹועְמִּד 18186 1028 9, 2. ןרערט-עלעבוצ

 רָאְּב תֹוריִק סעגזמ 01 2 0611 (20 ס --) = ענורבוצ

 ,ץֵע תֹורֹוּקִמ

 וע 4089 (ץז. | =) += גוצ

 ?םופ 0068 םס9 00מ- גוצ ןַײמ םינ זוא סָאד (44.) --

 יל טגונ ונניא הוח רבדה 0624 6

 ,רענַײגוצ = (ם1 סע -) פ. ןַאגוצ
 .הָרָנְמ 0101, 8089 (ץק. | -) 5. רַאנוצ
 ,לצופש-רַאגוצ = לקסופ-ןרַאגוצ ,לקסופ-רַאנוצ
 הֶרֶנְמ הֵנָק 0188ע-ו/ (עז. ךע -)  לצופשירַאגוצ

 .רֶצְק
 ,הָרָנְמ הנה ס188-0146/ (7. | -) = ןץ'ופשדןרַאגוצ
 .יָנֲעֹוצ םומפצ (10. -)) 9. רענַײגוצ
 ,טרענַײגוצ = שיורענַײנוצ

 ?ןְטֶק יִנָטֹוצ 1106 םֹוחפָצ (2/ ךע -) . לרענַײגוצ
 רֶלֹוא ע001600-40116 טס10ג 8 10000600 6

 .ץֶע לָׁש בָצִנ םִע
 ,תיִנֲעֹוצ םנעטצ ישסזמפמ (2/ פ --) += עקרענַײנוצ
 םֹועצ-116 :יִנֲעֹוצ לֶׁש 09 םגקטצ 00/ שרענַײגוצ

 יָנָעֹוצְּכ
 םועֿפצ 18080880, הסזמאתמש + ךַארפשרענַײנוצ

 ,םיִנָעֹוצַה ןֹוׁשָל
 ,עינֿפעגוצ = ענלעיגוצ

 ,הָנֵבְל טעוסע (20 -) 5. לניצ
 ,וָע לֶׁש 01 8086 00. ןגיצ

 ,םיוע בלח 8'4081 1111: ךלומ טנענוצ --

 .קֶחֶׂשִמ ןיִמ 100 01 806 8. ףלָאװנניצ

 .ןְּבלַמ טע1סא-ץפע0 (26 ס-) 4 עינלעגיצ

 ,םיִנֵבְל הֵׂשֹוע ןטע101-זמ8/;סי (קז. סע .-) +. קינלעגוצ
 4000 101 980 ןסטעתסש! קעס- 8 ךידל-הדיצ

 | ,- סט סתמ8

 :(א הָׁשיִרְדּו הָריִקֲה 861:166 6צ8101089104 4. רעדנוהוצ

 טס 61088-4068110 רעדנוהוצ ןֿפױא ןצעמוא ןעמענ --

 רקה 8 םסעֿפסת} 90 1826 8 ץסעֿפסמ 90 884

 ,ןובשחו ןיד שיאמ שקב ,שיא ש'רדו

 (ב הָּׁשֶא 116 5. עטסרעהוצ ,וטסרעהִיצ

 שילױפ ;?"רעמורק רעד עקשיֿפ,! ןיא ןשטיװָאמַארבַא ייב (א

 .תעזצ 1262 שיסורסייוו ,םעזעטתסק שיסורניילק ,סטגחוו'7
 טרעוי 02082408 םיממסקץצססאהתס 1142 סעשטיווָאסָאנ ןיא

 ?עט 400668 שידיי ןוֿפ זיא סע זַא ,טקיעמַאב טרָאװ םעד ייב

 -ניא ןַא ןוֿפ ןעמָאנ העד זיא רעדנוהיצ זַא וזיא הרעשה ןיימ

 עטנידלושַאב ןגינייפ לָאמַא טגעלֿפ עמ ןכלעוו טימ ,טנעמורטס

 ""רעדנוהיצ ןֿפױא ןעמענו עזַארֿפ יד ןוא ,ןייז הוט ךיז ןלָאז יז

 רעבייוו ערעייז ןנעלפ טייל עמורֿפ עגילָאמַא (ב .הצילמ ַא זיא

 רעד ."וד טסרעה יצי יז ןֿפור רָאנ ,ןעמענ ערעייז ייב ןֿפור שינ



 ןָאוװוצ

 ,(א הּזְחֶא לֵהָנְמ 1206-89ס0816 (27. םע --) =. ןָאוװוצ

 ,?נליװוצ = לֵלֹווצ
 ,תֹוּברַּת .הָלָּכְׂשַה ס1ש111881108 8. עיצַאזוליװוצ
 ,תֹוּבָרַּפ ןֶבָּל הֹׂשָע .לֵּכְׂשַה טס ס1ט1156 ש. 6. ןריזולווווצ

 .םַּמִנ
 .יִחְרָא 6111 66/. ענליוווצ
 ,--240ת ?קו- ןֹויִצ

 ,הפודג הללי 084 18016298110מ גָאלק םנויצ --
 ,תּוָנֹוּיִצ /10ת1818 8, םֹוונֹויִצ

 ,יָנֹויְצ 210ת189 (2/. | =) 5. טסינויִצ
 ,הָנּומְּת , - ט1ס9ט6 (07 םיֹרּויִצ) 8. רויִצ
 ,קולשזושט = קוזוצ ,גיזוצ
 .(ב םיִקּומ 817-00018 8. 2. סעמווצ
 ,יָנּוז רָּפְסִמ סטס4 תםטנממסע 5. !טוצ
 !םה 111891, טממ! 206 'שְיִצ
 ,רֶצְבִמ ,הָמֹוח 6118461 (20 |{ -) 5. לעדַאטוצ
 .רָפַּפִמ םיִאְבּומ םיִרָבָּד ףט0081104 (קז | -) 9 סַאטוצ
 .רָפְּפִמ םיִרָבָּד אֵבָה 00 ףט016 0 ( ןרוטוצ

 ט1ס:86108 :ַעּוזֲעַז ,הָריעְר ט:610016, 4816 +. רעטוצ
 ,רּונָדְנ
 {ס ט1ט-:עועַרוח ,דער 40 41:67016 ןָאט רעטוצ ַא --

 ,דנדַנתה- 06
 גיררעטיצ

 .דָגְדִנְתִמ
 ,רּונָדָנ ש10189104 א. גנורעטוצ
 80081- ?ְּךַר ,גּונָע ,קָּנִמִמ 7000160, 9080ס/ 06), גורעטוצ

 | .ָנָׁשְנַר ,הָּכַר ׁשֶפָנ לַעַּב 16
 רלי .קנָפמ דלי 8 16846ע/ 0116 דנוק גורעטוצ ַא --
 ,םינמםיא

 דֹעָר 60 6014016, ףט8840, 8תוסס;ע ש 4 ןרעטִוצ
 ,דֹחָּפ ,אֹרָי 00 1081, 26 811816 !דֹרֶח

 ?עס1מ011409 ףט210294 8מוטסעוםפ 8. שינרעטוצ
 ,רֲחַּפ ,הָאְרִי 681, 1118:46 ;ליִח ,הָרָעְר ,דַעַר

 .גיִרָא םג8461181, 8111, 0101 . גַײצ
 ,הָדּועִּת 66141110816 (ק/. | -) = שונעגַײצ
 ,רָחָא 00 46187 ש. 4 ןרענוצ
 זַעּובָה ןֶמֶז טס1זמ :ןָמְו ,תֶע 6006 (2/ |ן-) פ.!טַײצ

 זמסת8ס8} 10628/ע- :(קודקדב) ןֶמְו 90486 (4/)

 ,תָסְו ,םיִׁשָנ חַרֹא 8010

 ,ותעב 86 986 ץעעסץסע 41006 טַײצ ןוא --
 אל 006 04 ?גזמס, 206 411061} טַײצ ןוא  טונ --
 , ,ותעב
 וב {מ 686 2104 04 1116 טַײצ רעד ןוא טקנופ --
 ,הז עגרב ,טנרב

 ץ1018012= :דַעֹר ףןט106:1= 06}

 טגעלֿפ (טרעדנוהרָאי ,14--,15 ,ןילוממ יולה בקעי 'רג ל"ירהמ

 ו"םייחהו הרותהו/ ,ןַאמעדיג) "ריא טרעה; בייוו ןייז ןֿפור

 ,(80 .ג"ח

 שילופ ;"'קינַאלסָאפװ ןיא ןקיד ייב (ב ,ס1שט8 שיליופ (א

 ,01 זמצ

 רעלַײצ -- 421 --

 ךשמב 1מ 400 000186 01 1006 טַײצ רעד טומ --

 ,ןמוה
 +ץסעג 1נזמס 90 1006, 26 םַײצ וצ טַײצ ןוֿפ --

 ,םיתעל 110168, םסשז 2804 +םסת

 181013, םסיש!צ , 6061 טײצ רעטצעל רעד ןוא --
 ,בורקָמ
 ומ 01000 11ז0ס'8; ֹום 4898 ןטַײצ עטלַא וד ןוא --
 ,םינומדק םימיב 01 6

 80 18 תספע 201 160400- טַײצ רעד ףיוא זוא וז --

 ,הדָל ןמול איה הבורק ֹומָּפ 0 1106
 .-ןִמ ,=ִֶמ 8106 ק/יפק. !טַײצ

 ?סנמקסעפעצ, ץעסט1810081 00}  גולַײװטַײצ

 ייֵעְרָא
 ןסט128)) םסשפקפקסז) 88- (4/. ןע -) פ  גנוטַײצ

 ,ןֹוּתִע 6

 בָתֹוּכ ןסט1:881189 (ץז. פ - ,--) +. רעבַײרש-ננוטַײצ

 ,ןֹּתִע ְךֵרֹוע םסדטאקפעסנ 660190/ :םיִנֹּתַעְּב

 8. טַײק --|| :רָּכְבֶמ ,לֵׁשָּב עוקס, תגפלט/6 66). גיטַײצ
 - .רּוּכַּב ,לּוׁשְּב 1י10סג088} זמהלטנ1לש

 .דָעֹומ דֹועְּב ,ֹּתִעְּב 6ונמס17 66}. ךילטַײצ
 .םיִקָרְּפִל ,םיִּתְעָל 20 ?1תג68 4606. וַײװנטַײצ

 ןט080108 0 0016 01 (2/. ס --) . עגַארֿפטַײצ

 ןָמְּזַה תַלָאְׁש 940 629

 ןֹוּבְׁשֶה ססעממט48110ת 07 ?ו1מס סנפ . גנונעכערטַײצ

 .םיִּנַמְּזַה רֶדֵס סגניסתס109יש !םיִנָּׁשַה

 ,יִּתִט בֶּתְכִמ סע10410241 (2/. | -) 5 טֿפירשטַײצ

 ,תֹוא םֹנמְמי 108110 םפצתגקפסומ (2/. ס -) . ןכַײצ

 ,הָקְלִצ 8ס8/ ;ןֶּמִס
 תמוג0210-00008, 1804800208 5. 1/ (סננכַוצ

 ןבא ילונע וא לֹנֲע ילסרק) ןָבָא יֵלּוּנֲע ,םיִלְמְרַמ . (066)

 .(קחשמל
 רּויִצ ,םּוׁשָר 0נ01מפ- ( 21. ןע -) 8. גנונעכיוצ

 ןֵּמַס טס 1081 :!רֵּיַצ ,םֹׁשָר 60 860?4 6. 6. ןענעבַױצ

 ,םתָח 90 8164
 ! רָּיַצ ,םָּׁשַר 4158181מ88 (ע/. פ - !--) = רענעכַײצ

 ,זא םָנ ,לֶנֶּד 08
 עסױק :(הפסב) הָטיִׁש ,הָרּוׁש ןומס (2/ |-)  לַײצ

 .(םירבד לש) הָרּוׁש
 ,םינבל תרוש 8 עסױש 04 211048 פנוצ לַײצ ַא --

 .ךבדִנ
 0688 !הָריִּפְמ 60ט21109) םטזמססע1מפי 5. גנולִיוצ

 | ,(םעה רֶקֶפְמ
 ,הֹנֶמ ירֹפִמ 60 ססטמ? םטצממסז ש. 64 ןליוצ

 סמס טטוגס 608, 1601:00- (ע7.ס - ,--) 8 רעלַוצ

 הָנֹומ תוגמגס1:8901 ).04/2(  !בֵׁשֹוח ,הָנֹומ ,רָפֹוס 61

 ;(תרובש תב)

 ,יָּנַמ
 טא

 261- שטיידכיוהלטימ ןוֿפ גנוטײדַאב רעטייווצ רעד ןיא (א

 אוהוו טחעוו שטייט-ירבע החנמ-ןבוק ןיא .ןָאֿפ ַא ,,06

 ."רענעכייצ ןיימ ןיא רע, :טשטײטרַאֿפ "יס נ



 למַײצ

 .ןֵמָר 1416 (ץ. ךע -) 8. למַײצ
 ,5משרעבנָאצ = לטשרעבנווצ

 ,רעטקָאדנָאצ = רעטקָאדנײצ |
 ?סס1 נג, :הָּנַמְק ןֶׁש 110416 900 (21 ךע -) 8 לדנווצ

 לש ןֵׁש 6106 ; (הכאלמ ילכ לשנ ןֶׁש 609: (0/ 6 100/)

 {םוש

 לש ןש 2 61066 04 ם8ע110 לבָאנק לדנוצ ַא -
 ,םוש

 הֹׂשֲע ,-ָּב תֹוריִצְּפ הֹׂשָע 60 14406ת6 0 6 ןעלדניוצ
 ,"ַּב תֹומיִנְּפ

 ,גנמרוװנָאצ == גוטיִיוונִיַוצ

 ,רעכעמשנָאצ = לרעכעטשניוצ
 ,(הגלַּנכ) הָרָה טט198 ץטמע168 60/. גודלקַײצ

 ,םיִבָלְּכ דֵּלֵי ס עט, יטמסנמק 2 ת ךוז ןעלקַײצ
 ,לֹוקְּב ַעֹמְׁש 0 סטסצ ש. 6. ןַײו תייֵצ
 ְךיִרְכַּת 111060-0886, ןע11100-8110 ;(2/ |-) 8 קוצ

 ,רַּכ תּפֶטֲעַמ ,רֵּכ קיִּת ,רֵּב
 8 טַײק =|:יִקְנ 0108, 2680, 1147 660/}. גיטכוצ
 ,תֹויִקְנ ,ןֹויִּמְנ 016811088, 8

 ץטניקס86} :תיָלְכַּת ,הָרָּטִמ 81נמ, 606 (2/. } =) 5. ליצ
 46841- !ןֶמָו ?סעעמ, 4146 !הָנְוַּכ ,הָרָּׂשֵמ 46
 תוריל) הֶרָּטַמ זםםנא 481800 !"קַפֲח זֹוחְמ 8910

 ,(הב

 לא עלק 9ס 210 486 108// לוצ ןיא ןֿפערט --
 ,הרטמה

 90 81/סיש 9100 689ץ'8 41106 לוצ געט ַײרד ןבעג --
 ,םימי השלשל דעומה ךראה

 ַעּובָק רּועָׁש יִפְל הָדֹובֲע 1ונמ1?-וטסא 8. טעברַאדלוצ
 16- !!הָנְוְמֶצֶא ,ליִלָג ס11200ע (20 8 -) 8 רעדנולוצ

 ,םוהרעדנולוצ == ;םיִּכ לָׁש ןֹועָׁש ןיִמ סס-ט0800

 8ו16-118, םזג 1386, (2/ טוה -) 8. טוה|רעדנולוצ
 ,ליִלָּנ תַנּומְתִּב עַבֹוּכ 8ט0טסץגמס

 ,ןעלוס = ןעוועיליצ
 .ןִוַּכ ,ןַנֹוּכ ,עלק סס 2ג14 ש. 6 ןלוצ

 ,ןלוצ = ךִיז ןעוועלוצ
 .ןעלומ =ןעלוצ
 ,לדָאנ-עלוס = לדָאנ-עלוצ
 .רעדנולוצ = רעדנעליוצ

 ,םיַּתְלָצְמ סץצמס81 (27. ןע -) לבמִיצ

 60 01:088-0װ68/- לבמוצ ןֿפױא ןצעמוא ןעמענ (46.) --
 שרד 108 8 ץסעפסת, 1216 8 עסז80מ 00 4

 .ןובשחו ןיד שיאמ שיוד ,שיא רקחו

 ןגג 00 ץוּפְע סת 180 697102818 6 40 ןעלבמוצ
 נג 90 ץ}18} 2861ש, 4181016, ןומ216 ;םִיַמְלִצְמִּב

 00 טטמֹוק 1880, 1108 (9/,) !םּווְמָוְּב ןֵּגנ ,עֶר ןָפֹואְּב

 ,הָקָלֲה ,לֶגְרַּפ
 םִיַּתְלִצְמִּב ןֵגנְמ סעזמ'מפ1189 (21. ס - ,=) 5. רעלבמוצ
 ,גנורעמוצ = קִורבמּוצ

 ,טנעמעצ = טנעמוצ

 ןעוצ -- 428 --

 8060060 טס800108 סז +עט19 (ןז. | -) 6 סעמיוצ
 ,םיִנָנְמִמ תֹורֵּפ ֹוא תֹוקְרָי
 90 108146 זמטסמ םעפע ןוֿפ סעמוצ ַא ןכַאמ (40.) --

 ךרע לדגה ,רבד לע ןאש םקח 460 8004 8 10ות
 : ,רבד הזיא

 8 1000086 10814060 םעמוצ ַא וװ דױמ ַא (60.)

 ,האירב הלותב
 ,רֶדָח עססזמ, סםפזממסנ (2/ |--) 9 רעמוצ
 ,ןֹומָּנִכ ס1תמםנמסת 4. דנורמוצ ,גנורמִוצ ,גנורעמוצ

 .ליִדְּב ?1מ 8. ןוצ

 .יִנָמְּדְמַדָא ,יֵבָּנִנ סננת8024 פ. רעבָאנוצ

 ,תֶלֶצְחַמ זמ89 (21  ס--) 5 עקווָאנוצ
 ,רעבָאנוצ = רעביִאנוצ
 ןֹוׁשָל 116616 9086, 12מ8060 (2/. ךע -) 8. לגנוצ

 ;םִיַנואֹּטַה םֵחֵמ 1004, 000 (0/ 6 20/0066) ֹּוהָּנַמְק
 ַחָּתְפִּמַה ןֵׁש ,ןיִּפ טס-6

 ,דנוצַא = דניצ

 ,ץלָאה-לדנוצ = לדנוצ
 רוח ?סטסמ-ג016, טסתפ (0/ 6 ?שח)  ךאלדנוצ

 ,(עלקה הנקב) הָמְרְּׂשַה קכָאל

 ,םיִגְמְלַא ץֶע 88046481, 888681-10000 8 ץילָאה-לדנוצ

 .קֵלְדֲה 90 1000616 (. 2. ןדנוצעגנָא) ט. 6 ןדנוצ
 ,קיִלְדַמ סוג דטוגס 2006108 (2/ --) = '!רעדנוצ
 .רעדנוצַא =?רעדנוצ

 ,שנושט =!םַמ ?ע10016 (2/. | -) 8. זנוצ
 ,ןרוסקַאטּפָא = ןעווונוצ

 ,הָּפ לּוּבִנ סצמ1ס18זמ , 0מ806תמ11 . םֹזינַוצ
 ,ויִּפ לֵּבַנְמ סץמ1ס (עז. -) 5. רעקונוצ
 ,לָננִמ סע1081, סט80606 66). ׁשונְוִצ
 ,ליִרְּב לֶׁש 01 11 06) ןענוצ
 .עמוופענוס = עמזופענוצ

 ,ןענוצ = ןרענוצ

 ,(תכתמ ןימו ץֶבָא ש1נתס 8. קנוצ

 ,ץֶבֶאב הֵּמִצ 00 0086 י1סמ 2106 = 6. ןעוועקנוצ
 ,רעכײרטש = רעקנוצ

 .שנושמ = שנוצ

 .לָפֶא 6868 40} ענמעיצ
 40 ףנפ0, עט1} +ט/ (2.  ןויוצעג) 2 6 ןעוצ

 קּתְעַה 90 זמסץס !ַעֹסָנ .ףלֶה 0 םס שש, ?8 || יְּךֹׁשֶמ

 ,םִיַמְתִה יִּדְׁשַּמִה 90 6080:200, 1881, 1176 :ֹוהְריִּד

 יַחֵתְּמִה 40 891:60סמ, 649626 4 ?. ךיז -|| :היָח
 00 86סז0 1סמש !ְּדֵׁשָּמִה 90 60?וםט6 :ַעְרָתְׂשִה

 .ׁשֵּמִנֲחַה 00 26 6188410 :(ןמו ּךֶרֶאָה (0/ )14016 

 / ק ךשמ 90 6180 8 1106 עינול ַא ןעוצ --
 60 4/8001 0ט6 0ת8'6 1001:08 רעטרעוו וד ןעוצ --

 ,רובדב םילמה ךשמ
 ,תורנ קצי 90 610 08060168 טכול ןעוצ --

 ,"ל הטונ 'ננה 1 11876 8 10106 ךומ טיצ םע --
 } םנג 8108 1{ 2276 8 ןצרַאה ןוא רומ טוצ סע --

 .לחוב ינגה ,הלֹוח יננה 2868



 ןעיצ

 נג ,לֵצ 8866 . ןעיצ

 .ןלְבַּפ 2806 60}. עווולפרעיצ
 ,לֹבָס 90 טס8ע) סתףטעס} 40108:6 6 6. ןעפרעיצ

 -עילסעשט = ַײרעילשעיצ ,רעילשעיצ ,ןעוועילשעיצ
 ,טרעילסעשמ ,רעילסעשט ,ןעוו

 10 סס 04 =. ךז -|| :גֵּנַט ס 6611889 ש. 6. ןעשעיצ

 .גָּנַעְתִה 4611

 יץיִרְח .ׁשָיַּד לָּקִמ 1180 (4/. סע -) 8 םִוצ

 .קעפעשט = קְופִיַצ

 601:60110ת, ץטמופמזמסמפ . ענולפיצ

 .ענולּפוצ =

 :רָּפְסִּמַה תֹוא הָרְפִמ {שטעס (2/ |-) 5 רעֿפוצ

 ,רֶּפְסִמ םיגמ'מס1

 8181-1840, 1806 (2ז. רעטעלב -) . טַאלבןרעֿפוצ
 .(ןועשבו םיִרָּפְסִמַה ַהּול

 ,םיושמ-פושט = םוצ-פוצ

 טוע0 0? 2466 6038 (20 ס--) . עוונעצפוצ

 .יּופָא קֵצָּב לָׁש רֹּפִצ
 00080-סעטעמטפ (60060 1002 5. 2. ךעלעקפוצ

 ,(םילופ םע םילכאנהנ קֵצְב יָרּורַּפ { 26605)

 והְקִנַּמְׁשִנ 0080 04 הצומ8 (ע/ ס-) 9 ערֿפוצ

 םשה תונת ישאר) הָכָּבְסִמ 1101818  תגסתסקנםזמ

 ,(רחי םיִכבסמ

 ןֶפָנ רֶמְצִמ קַּד גְרָא 681160  ץוצ
 סתס 0? 986 4888018 03 1מ6 (2/ תֹוציִצ) = הציצ

 . = 10טע-60161:66 פני
 ץסַיֶע 66ס006 6180, תוציצ ןוא טָאנ (66) --

 .ןוילע שודק ,דיסח ,קידצ 881

 .תֹופְנַּכ"עּבְרַא = תֹופְנַּכ-תוציצ

 .ןֶפֶּנ רֶמָּצִמ קַּד גֶרָא לֶׁש 09 041160 66). ןצוצ

 108 (6//6 0/ 12 0049 5. ָארעציצ

 .(סופד תויתוא ןימ)
 ודַּד 0ע6889 תםֹומקוס 1089 (עק ס-) = עקצוצ

 7 ,תָמֹּטִּפ
 -יׂשמ ,עווַאקנשט = טסעװַאקוצ יענוװַאקִיצ יעװַאקיצ

 ,םעווַאקושט ,עֹונווַאק

 .ׁשֶלֹוע ,בֹוטְנַא סמ1ססנק 5, עירָאקוצ
 הָׁשּבְהַּת ע18806/ 01 81601106 5. רעטסַאלֿפ-ןטוקוצ

 ,שֹור

 .עלעקוצ = לקוצ
 ,הָפּוט ,הָעֹמ ַחּור סץס1סתס (2/, ןע -) ןָאלקוצ

 1806, 8086128-426 (2 ס-) +. ענולקוצ
 יהָנָּמְׁשַה ַחיִר 8611 0? טצ1ת6 :הָעּוצְקַמ

 0 210, טצֹוממ ?019ג 1005 = ?. ךז ןעלקוצ
 וס םֹומֲַק 1 8 ?עסעגס}סג8 ש0106 ;םיִיָדָנ די

 ,(ידנה לוקכ) דעֹור לֹוקְּב ריִׁש
 יֵדָג 818 (עז. ךעל -) 8 עלןעקיצ
 ,טַאְל טאָל רַכָּמִה 60 8611 810ש37 0 = ךז ןעקוצ

 יעטַארעפ = עטַארוצ

 ;ׁשֶנע ,רֶסּומ

 ֹורֲציִצ

 םיִקּומְצ --- 499 ==

 םתתנס 01 186 11סמעסוס טסטס1-ץסותל = א. הֹריִצ

 יי הָעּונְּתַה םֵׁש

 .רֶּפַמ ,בֶּלִג טפנסע (עז סע -) . קונלורוצ

 ןס6ס11סע}  :ױּפִי ,םּוׁשָּה ס;םפנמסתפ {. גנורְוצ

 ,םיִיִׁשְכַּת
 .נָׁשִקְמ .הָפָי תס89) 106, 6168 06/ ךילרוצ

 טעס88ומ8 !ם יטמסמ ןתמ"אשמ רעכולרוצ (.) -

 ישנאש העשב (םיכננ לש) הריתח ןטססק16 נס 8166

 ,םינשי תיבה
 801081 0/  ךילרונַאמ-ךִילרַוצ

 .םֹוּמָּנַה יִּפְל 10עג8!ש 00. |

 .יִמֹי 21060088 . טַײקכולרוצ

 הֵּפַי ,טֵּׁשַק 60 860/ת שש. 6. ןריצ

 .הָניִרְס יֵדְי לַע ןֵּקַּת 90 688 2 6. ןעווערוצ

 ִזיִּדַטְצֶא ,םּוקְרִה סנעס8 (ע/. } -) 5. קרוצ

 בֶּתְכִמ ,רָֹוח בֶּתְכִמ סנעסט|צ (2/. } -) 5. רַאלוקרוצ

 ?יִסּומִנ 1011081,

 ,יּולִּנ
 הָצְפִה !:הָפּוקִּת ,בּוּבִס ס1ע0014004 4. עיצַאלוקרוצ

 !(ןותע לשנ

 ץֹוּפָה :רֹוָה בֹכֵמ 90 601:001816 0. . ןרולוקרוצ
 .(ןותעג

 ,קרוצ = םוקרוצ

 ּוהָנּוהְמ 0010088808 !גוה ,לּוגָט 01ע9016 8 לקרוצ:

 .הָרָמְׁשִּמַה תיֵּב ןסס1106-868910ת

 60 זמספפטגניס 19 406 ס0זמ028808 2 ןעלקרוצ

 רָע 90 618001806 7//0816101 ;הָנּוחְּמַּב גּוח

 ,קֹויְדִּב
 יעקרוצפ = עקרוצ
 | .ןשוווצ = ןׁשִיצ

 .(א הָמּורְּפ 161:ס16ש61י (6040.) 8. לֵצ

 ,ריִסָהְל יּונְּכ תוסזפזמס 01 8 0888814 +. פַאלצ

 .בָרֵעו יִתְׁש ,בָלצ 0088 ( 21. םימָלִצ) 5, םֹלָע

 04 00 ףלא ןַא רַאֿפ םלצ ןווק ןכַאמ ןענעק טונ --

 עדי אֹל םסױס סטסמ )גסטק 80 טט1166 2 8

 .תוא םוקמב ןמֶס וליפא בהכל

 .=. 46 0886 0? 606 ?. םיהלָא-םֹלֶצ
 יאָּנִה ,קּודָא טוס+/ 1808116 (ןז. סע -) קונמלצ

 40 01088 0008019/ 1מ880 186 ש. . ךז ןעמלֶצ

 .בָלֹצַה ןֵּמִס ֹוטְצַע לַע הֹׂשֲע םושמ 0+ 686 סניס88

 - אֹבַעֵּבְמַמ םֵׁש םּפממס 0? 8 ס0ֹומ  רעמלַע

 :םּורָע סטממנמפי 201406 (ץז פעק -) פָאקװ-םלֶצ

 ,םֹורֹוקיִּפַא 6
 ,םִיָתְפְׂשָּב לֹלֶצ 00 8208 ש. 4 ןעקָאמצ
 .- ע818108 + ./2  םיִקּומֶצ

 ןוֿפ ץעזרעביא םעד ,םלצ ןוֿפ ;114001641008 רעגַארפ ןיא (א

 ןוֿפ ץעזרעביא םנויהנציו וצ המדקה רעד ןיא (ב ,1+

 רעלָאט ַא 41642410210ז שטייד ןוֿפ ץעזרעביא ןַא רשפא ;ךינת

 ,טלצ ַא טימ



 שזרַאטנעמצ

 ,תֹורְבִּקַה תיֵּב 6ס1060ס} 4. רעטנעמצ ,שזרַאטנעמצ
 ,חָרּובְק הָדָׂש

 .-יטס0} + רֹמֶצ

 עַמר"גפן  001004-.

 ,לֵּגְרִה .הָּדִמ עגתמתסנע 8019 (עקז ס -) 5. עטָאנצ
 .-1304689 820 ץ1סט8 זמהמ (2/. סיעֹונַצ) .. עּונָצ
 .עַונְצ םנס0689, 608489, קנסטפ 06 גודעונצ
 זמס4680 סי 088806 יטסומגת, (//. תֹועֹונְצ) 8 העּונְצ

 .= עס10048 רטסזמפמ

 .-14046807, 0228/1וש, ץ1סוצ ןפ. תֹועיִנְצ
 ,גודעּונְצ = גָודתועיִנְצ
 ,(א תיֵּב-ףֶלָאָה רֵמֹול 8000068נ8ת . ףינצ
 897118016 ץעס11666 10 ע6/08 8087 ןע6/ "עצ

 הָרְבֲה 8608/92004 סע 1ם!סממופק 01 2809/0ת
 ,(ב הָלֲעְּפַה קּווָח ֹוא הֶדָרִּפַה תֵאְרֹוהְל םיִלֲעֹפְל תַפֶסֹונ

 - ,ׁשרָח סס ץוסטשמ טק 4 6. ןרעקַאעצ
 60 108616, 8700 (64 0200) = 6. ןעװעלַאבעצ

 ,(דלינ קנַּפ
 .ןרעביושעצ = ןטשרָאב צ

 ,ןעטָאלָאקעצ = ןעטיובעצ
 ;(דרמלנ רֵרֹרע 90 861 טץ, 1ת0106 6. ןעוועטנובעצ

 ,דֹרֶמ 00 16ט016) םגטוומש ש. 7. ךי -||

 ,רֵעֹוט .עֶּגְׁשִמ זמפ0, סת:8266 66). טעוװעשובעצ
 .ףֹפָּכ סס 0646 0. 6. ןגובעצ
 ,םַעְכַה סס ץניסטס1:6 108086 פתמזצ ש. 6. ןרעויובעצ

 וס 460 תמםצש 117 1םסס 2 ש.ז. ך" --|ףֶצְקַה
 ,וָּגַרְתִה ,ףֶצֵקְתִה 858104

 יַעצִּפ 00 טע186 0. 64 ןלַײבעצ
 ְךֶׁשְנ 90 2106 גת 86ש618) ק18008 0. 6. ןסַײבעצ

 ,םִיַנְׁשִל ְּךֹׁשָנ 00 0196 ות פשטס :;םיִנֹוׁש תֹומֹוקְמִּב
 ךֹלה 90 ?ס2ע8 0020/09811/ שש. 2. ךז ןלובעצ

 יַחֹבָנְ
 .ַחָּתַּפ ,רֵּתַה 80 טמט1מס, טמ10086 0. 6. ןדניבעצ
 ו0ס 218016 2 1096 טש 21060120 . 6. ןוָאלבעצ

 ַהָפֵה 60 8084061 ס} ט1סיטומק !ׁשֵא הָּבַלְו ַחֹפָנ

 0. ז. ךױ --וםִזְנַה סס 64808601806 (/30.) וץֵפָהְו

 וס עט11} 60 !הָּבִלְתַה 90 06 4106166 טצ 0101

 .ַחֵּפַנְתִה 81

 ַעֹצִּפ 00 יטסטמ0 , 1028046 21666 0 6. ןגומולבעצ

 ,םָּד ְּךֶפֶׁש דַע הֵּכַה
 0 1001, 010880נ0, סקסמ (0/ ש. ז- ךיז ןעולבעצ

 ,ֹותָצִנ חַּתַּפ ,ץיִצ ,ַחרַּפ { /70וטסוי8)

 ןתָנ ,הֵוַצ סס 0146 20006 ש ?. ךיז ןעּתַּב-לעַּבעצ

 ,תֹוּדְקְּפ

 ,תיִניִג סט (2. סער'עב -- ,סרעב -) 5, רעבועצ
 90 ם1טס 8 !רֵרֹוע ,רעֶה 90 0086 6 6. ןעקרעבעצ

 ,ׁשיִא תַחּונְמ לֹוָנ טסנ8סז 0 86

 שטיידכיוהלטימ) 26ז- שטייד = -עצ (ב ,ןצישֿפיל יב (א
5 261-8) 4 

 ןעצלַאפערַאהעצ -- 490 --

 טצס}:סמ- 5. טַײק .-|| ;רֶּבְׁשִנ טעס!;סמ 66)} ןכָארבעצ
 ,הָרָּבְׁשִנ ַחּור 8

 תּת 90 800140 צלסמסזמסמ?|ץ 6. 6 ןעװעדנַארבעצ

 ,ֶָב הָׁשק הָרעֶג
 ,רֹבָׁש סס טעס8+ . 6 ןכערבעצ

 {ס 1808 0ת8'0 מויפגמפ ּפָאק םעד ןכערבעצ (/40) --

 ,ןיבהל ץמאתה ,וחומ תא עיגוה
 ש. זי. ךיז =||:בֹרָצ 90 טגײמ 800160  ש. 6. ןענערבעצ

 (?9.) והֵּבַלְחֶה טס 1806 טװ :הִוָּכִה 60 26 טטי0

 ,בֶהָלְתִה 60 0600146 60?!
 ,רָרֹּמְתִה 90 06 סגיטנממ166 . ץ. ןרעוו טלקערבעצ
 0 :תֵּתַּפ ,רֵרּפ 90 סעטנמ016 ש 6. ןעלקערבעצ

 10 ש. ?= יז --||;םיִסיִסְרָל רֹבָׁש טעס88 40 ס8
 ,רֶרֹוּפְתִה סעטעס6

 תַחְׁשַה 90 62?618טע6, 0180019 שם 6. ןעגַאיװַאגעצ

 ,תּוַע ,"יִנְפ
 ;(רוזא) ַחֵּתַּפ ,רֵּתַה 10 טמ81/016 ש. 64 ןעלטרַאנעצ

 ;ֹותְרֹוגֲח ַחֵּתַּפ 900 טם81:016 0268611/ . 7. ךןיז - ||

 ,ֹודָי תֶא ַחֹתִּפמ סס סעסמ 8'026 סטע86 ( /70.)

 {0 40 880006/, 86081800) םפעפ 2. . ןיוגעצ
 {0 :רָוָּפִה 00 8086060/ !ֹומֹוקְמָל ׁשיִא ְךֶלָה ,דֵרָּפִה

 ;('דכו חלמ) םָּמִה 00 61880106 ;(נלשנ םָּמִה 06

 .(תועדב) הָנֹוׁש היָה 600 4110 2 2. ךיז -|
 40 ש ז. ךײ--|וקצָי סס ץסטע} 006 6 ןפוגעצ

 ,ףֹמְׁש 00 סטסע11סיש ֹוּדּפַּתְׁשִה ץסטע 10801/ 6

 .ַחּוּתִנ .הָדָרְּפַה 8081818 6. גנורעדולנעצ
 ַחַּתִנ ,דֵרֶּפ סס 8מ81ץ86 ש. 4. ןרעדולנעצ
 00 ;הָנֶּתַמ רֹותְּב ןתֶנ 00 םוטס םשפש ש. 6 ןבעגעצ

 .קָלֲה 4180:10046, 6681 סט6
 ,עינלעגוצ = עינלענעצ
 ,טֹרָׂש 00 80ע80008 4. 64 ןעלבַארגעצ

 ,רֹפֶח ס 419 טק, 418 סץסת 0. 4. ןבָארגעצ
 ,לֵּבְלַּב 0 600010020 4. 6. ןלודעצ

 ,וָרָא 60081-166 (עז. רעמיוב -) 5. םיוברעדעצ
 00 101406, ס00 1210 8/0811 ש. 6. ןעבָארדעצ

 ,רֶרֹוּפ 60 סעטנמ'16 ;תֹוּנַטְק תֹוכיִתֲחַל ץצק 8

 ,ןעלבַארגעצ = ןעפַארדעצ

 ,םיִמיִמְרִל רֹבָׁש סס 6880 ?ס ץ10068 0 6. ןענוורדעצ

 .ןעלקערבעצ = ןעלביורדעצ
 ,ןעפורטעצ = ןעלבורדעצ
 90 418- !הָטְלְקִמ רֵּתַה 90 טמ?6186 0 6. ןעַיירדעצ

 לֵּבְלְּב 900 4618מ40} 6186טע0 :;םֵּקַע תֶּנַש 9סע6

 ַערְפַה
 ְךֶדֶה ,אֵּכַּד 00 סעט88 ש. 6. ןקורדעצ

 ,(תנשמ) רֵרֹועְתַה 90 0886 טק . ז- ךיו ןעכערדעצ
 ,יּולְבּו ַעּורָק 480001:64 660 טרעדָאהעצ
 ,םיִרָנְל ַעֹרֵק 60 4890סע2 ש. 6  ןרעדָאהעצ

 ,ביר 90 4082161 .?  ךוו ןרעפמַאדעצ

 ,ץֹצִק {ס סט+ 0. 6 ןקַאהעצ

 ,ןעשַאדרַאקעצ = ןעצלַאפערַאהעצ



 ןעריוהעצ

 .ַטֵנֲעַנ סס 8שנמפי 6. 6. ןעריוהעצ
 ויָלָע היָה 90 םעסיז ןגטסןצ ש =. ךֹװ ןעילוהעצ

 .לָלֹוהְתַה 80 1109 :זָּלַעְתֶה

 90 806 !תוס 8 11 0? ססט84- 6. ? ךיז ן(טוסוהעצ

 ךֹׂשָח יִלְּב לַעֶׁש 1
 ךַיז -||:הֵרָג טס 6260116 !םַּמַה 9סס 3689 6. ןציהעצ

 00 םסס 04601066 !םָּמֵהְתֶה 0 20 208006 2 7*

 ,הָרָנְתַה
 ,דַצ לֶכְב הֹלָּת 00 פמפ סוג סי םמסט+ 4. 6.ןעננעהעצ

 90 סע12ץ16 :גֹרָה 0 100 0 6 ןענע - ,ןעװגרַהעצ

 | .לקלמ 90 8קס1} ;םּומ לַעַבְל הֹׂשָט

 ,םֹרָה 90 עט11 4סיטמ, 661401181 0. 6. ןעילַאװעצ
 יגֵׂשְנַׂש 90 8ע6864 ומ קעססותפ שש = ךז ןסקַאװעצ

 ש. 7. ךַיז -||:םַּמַה 60 טפנזמ טק ש 6. ןעמערַאװעצ
 .םֵּמַחְתֶה 00 06 יט8ע2160 טמ

 ְךְֵׁשַה 90 ?םצסשש 8000, 802190/ 6. ןֿפרַאװעצ
 עס !:םֹרָה 0 ץט1| 6סטמ, 4061001180 !רָוַּפ ,ביִבָס
 תורעשנ ַעֹרָּפ 90 61816ש61 ;(לפוקמ רבד) טֶׁשַּפ 4
 עס !דָוְּבִה טס טס 8084006900 ש. ?- ְךִיז --|| ;(שארה

 יףֵצֵקְתִה 0ס 269 םתשזש :רֵרָּפְתִה 1811 00 ס8
 ,(תערצג ַחֹרְּפ טסס טנ68/ סט+

 ;דּונְדִנ יִדְיָל אֵבָה 90 860 8ט0תסותפי ש (. ןגיועצ

 דַגְדַנְחָה 90 םסס ןתסס 1011 8שנמש 6. ?. ךיז -||
 וע ַחּור אֵלָּטַה 0 86 ססט1:886 (/40,) !הָמָוָחְּב

 00 209 ןםזס 2 1 01 שססץק- ש. 7. ךיז ןענַיײװעצ
 ,הֵּבְרַה הֹכָּב .יִכְבַּב לֹוק ןֹתָנ ןמש! טסססק0 זמטסמג

 9ס 06 ש. = ךיז -||:הֹרָׁש 90 8088 0. 6. ןקיוװעצ
 ,הָרָּׁשַה 1

 יַנּורֵּפ םץסיטמ 6114 66/. סעװעדליוועצ
 .אָרְפִל הֹׂשָע 90 עס ינ14 ש 6 ןעוועדליװעצ
 .ַחֹתָפּו לֹלָּנ 10 טתיט1מ0, טמעס11 2 6 ןעלקיוועצ
 .ֹּדַבְל דָחֶא דָחֶא לקָׁש 90 יטסנפמ סט+ 6. ןגעועצ
 +0 ףטפעעס} 0 6ו8עט16 4 ש. ?. ךיז ןעלטרעוועצ

 .טַעְמ טָמֹוקְתִה 116016 |

 הֵׂשָעַה 60 ט660ז6 סתסעסט8 6. ?. ךיז ןענֹרּתַוועצ
 7 ,בָּל ביִדָנ

 .רֶּוְפִמ 808090164 66). טיײזעצ
 ,רֵוַּפ סס 808906/ 0 6. ןעֶיוועצ

 ,הֵּבְרַה ריִׁש 40 8/מ8 זמטסמ = ?= ךיז ןעננוזעצ
 ַעַמְׁשַה 90 3446 זמפתצ םע024ת48 ש. ;- ְךיז ןצֿפזעצ

 ,תֹוּבַר תֹוחְנָא
 ַעֵּקַּבְתִה 90 טטע89, 612808 0 2. ןרעװ טצעזעצ

 יץֵצֹוּפְתַה
 רָבֶׁשְּב גמ 8 טס466 060ת6011108 0060. טיוהרעטצעזעצ

 .חּור

 ךיז --|| :רֹבֶׁש סס 9684 ;בָׁשֹוה 90 8689 6. 6. ןצעזעצ
 90 !ֹומֹוקְמ לע דָהָא לָּכ בֵׁשֵי 00 481:0 80208 6. 7

 .ץֵצֹוּפְתִה .ַעֵּקַּבְהַה סג
 .וָנֹר ,םַעַּכ טס8010ת, 106216 210884 5 שונעצעזעצ

 .ַחּור רֶבָׁש

 ןעשויעצ -- 481 --

 וס טס81מ ?ס 112106 ס7* 0186 ש. ז= ךוז ןערַאשועצ

 | ,בָחַלְתִה ,טֲהַלְתִה
 עס 460 1800 2 119 01 48תסות8 0 ?- ְךז ןצנַאטעצ

 ,הָלֹודְג הָואַהְּב דֹקר
 .הָּנַהְו הָּנִה טֹרָמ 90 ץט11 0003 ש. 4 ןערָאטעצ
 ,לֵּבְּלַּב טס ס00ת1086, 0189ט0 0. 6. ןעלמוטעצ

 .עְּפַה
 ,חַקּולֲה 61018108 . גנולַײטעצ
 קַלֲח 0 8189ע1מ46 :קֶפֵה 60 617166 0 6. ןליוטעצ

 :קָּלֶתַה 8ס 26 016140660 ש. ז. ְךז -||:דָחֶא לֶכְל

 .קֶלֲח 90 0101466 210028 8010801068 יע, 266.||

 .םֶהיֵניֵּב
 10996ש0- והָמְתִּמ ם096 (/? ןע - ירע-) לטעצ

 ,תֹולָרֹוּגַה רַמְׁש 46
 ןרעבעטמיוא = ןרעכעטעצ

 ,הָּנִמְק הָקְתִּפ 1101 016 (27 ךעל -)  על!עטעצ
 ןעברעמשעצ = ןעכרעטעצ

 רֶזְמִמ 0181:80060, 4808680-101006 06} !ןגָארטעצ
 ,תֹונֹויֲעַרָה

 {ס !הָּנַהְו הָּנִה אֹׂשָנ 00 ס8עניש 8ססט9 . 6. !ןגָארטעצ
 םמרַּפ .ץֵּפָה סס 8עעס20,} 6170106 !רֹזַּפ 080661/
 00 06 שש. . ךיו -|:םֹרָה 90 2768/ ;(העומשו
 וס 26 8קעס20 201086 :רדְוַּמִה 04

 .םָמְרַּפְתִה
 .טַײקנגָארמעצ = שִינעגָארטעצ

 6180:806108, 4808629-10120646- 4. טַײקננָארטעצ

 ,תֹונֹויֲעַרָה רּוּזּפ 8
 ,רֹבָׁש 90 םעס91 ש. 6. ןעקסַארטעצ
 ,ׁשֵרָּנ 90 ףנ1טס םיטפק 018001:86  4 6. ןבַײרטעצ

 ,רּוַּפ
 ֹולְּכ ַעְוֲעַו 00 84800 ?םסט0 2 6 ןעלסוורטעצ

 | ,ֹולְּכ לֶמְּלַמ
 40 86/0281806 1000 1118106ת08 14 64 ןעפירטעצ

 ,(דגב לש גיראג םיִטּוחְל דֵרְּפַה

 00 1/81מ/16 07 6388 ט24466 6 ןסערטעצ

 ,יֵּלֵע םֹמָר ,םֹרָּד 4

 .רָפָּתַה ַחֵּתַּפ 00 טמנֹומ ש (, ןענערטעצ

 ובְזַּב 10 8661 1880 ש. 6. ןעלצנערטעצ
 ,ןעלסיורטעצ = ןעסערטעצ
 יקדמ .ַעְּקַּב 00 סע80/ ש. 6. ןעקסערטעצ
 00 זטמ ש. ?,. ְךַיי--|ן:ןבײרמעצ = ש. 6. ןגָאיעצ

 ,רֹזַפְתִה ,ַחֹרְּב 087, 4186

 ,(הרובח) קָּמֵה 0 םטמקט1:806 ש. ?. ךַיו ןערטאיעצ

 ,בֶהֶלֶָנ 6401066 66}. טרעמכַאיעצ
 ורֵרֹועְתִה 90 800 6401000 = ?. ְךוז ןרעמכַאיעצ

 ,בָהָלְתֶה
 ךיז ןרעמָאיעצ

 הָלֹורְג הלל
 !םֶּד ְּךָּפֶׁש רע הָּכַה 90 10846 21660 6 ןעֶשויעַצ

 לֶלֵי 90 1810 ש00067062917 2 7



 טרעמזיעצ

 :בֵבֹוּתְׁשִה 00 00 00114, 800 ?טננסט8 שש. = ְךֹיז - ||
 ,(סוס) ץּורְו בֵבֹוּתְׁשִה 0 עטתמ 244

 -כַאיעצ ,טרעמכַאיעצ = ךִיז ןרעמחַיעצ ,טרעמחיעצ
 ,ךיז ןרעמ

 ,םיִנָמּוא תַּדְנֶא 8116, 9:866-טמ!סמ (2/ |-) 8 ךעצ
 01:101/0ת0-0001/ 08ע00881 !הֶכאָּלְמ יִלֲעַּב רֶבָח

 ,הָּתְׁשִמ
 תַּדְנֶא לָׁש 01 4110, 0? :866-טתוסמ 660/ עוָאכעצ

 ,םיִנָמּוא

 ףִֹח 0 80800ת4 0ט10217 8087 ש (. ןֿפַאכעצ
 .ֹולָּכ ףֹמֲח 90 84840 811 ;תּוריֵהְמִּב

 שאר 1088961 01 8 םיט1140 (2/ פ -) + רעטסַײמכעצ
 ,םיִנְמּוא תַּדְנֶא

 זס םסל וםֹוס 8 110 01 8סטותפ ש. ? ךִיז ןעפולכעצ

 .ףֶרָה יִלְּב קנָאֵה
 .רעמסַײמכעצ = רעטסטנַײמכעצ

 00 טתמט?ססמ = 6. ןעשטשַארכעצ ,ןעטסַארכעצ

 ,זא ּוהָזְח הָּלַנ
 .ץּורָּפ 418801016, 10086 66. ןוָאלעצ ,טזָאלעצ
 זס םוטס טס וַחַּלַׁש ,רֹשָּפ 90 61800188 0. 6. ןזָאלעצ

 00 !(םוס לש ןֶסֶר ֹודָיִמ טַמְׁשַה 614 (10 6 96'/20)

 סס !:םָמָה סס 14016 :!לָּטַּב 61580100 (4000140206/)

 90 8084009 ש. ז. ךז -|ֹוקְנַּפ 8201 (6 07400)
 תּוריִהְמִּב ץור 40 עטמ 20 1ט01| 806660 !וַפְתִה

 תֹוּבְרַה 00 266 ןםסס 8 119 01 4818/מ2 !הָלֹודְנ
 ,קנַּפְתַה טסס 466 8001160 :ףֶרֶה יִלְּב רֵּבַּד ,הָהיׂש

 ץֹרִּפ עס םטע80 סט9 18082140 שת ךוז ןכַאלעצ
 ,קֹחָצִל לֶחָח 0 0681 40 1880 !קֹוחְצ לֹוקְּב

 ,םיעְבְהָלּוצ ,םיעְבַהְלוצ = סעכָאלעצ ,סעכַאלעצ
 ץֹופִה .ַחֹרְּב 10 עטמ פוטש; 61800186 6. ז. ןֿפױלעצ

 יז .ד ש. ?= יז --|| !דַצ לֶכָל

 וָּבְזַּב סס 1ט8806 ש. 6. ןעמולעצ

 יֵרְי לַע וָּבְנַּב 00 08806 ט} ,206128/ 2 6 ןעפולעצ

 : ,ףּולק

 00 1216 2 81020 20180 0. ?. ךוז ןעמעראילעצ
 ,לֹודָנ ןֹואָׁש םָקָה

 ,הָבָחְרַהְּב 6סנמ70118מ1 606. טגוולעצ

 0 ורְּדַס 90 2ע18006 :ַהָּנַה 90 ן87 0 6. ןגַײלעצ
 ןַחְּתַנ 00 2ת081ץ786 :(שא) תַצַה 1021:6 (6 ,7906)

 סס :ַחֵּתַמְתִה סס 8016068 0008011 2 2. ךיז --||

 00 והָבָהְרַהְּב גֵהַנְתֶה 8846 008611 60110;ס,6

 ,הָאָנִתַה ,בהָר 8880106 8

 ,(לידנכנ ְךֹוּתְרָה רֶסָה 00 ט080106ע 2 64 ןטיולעצ

 ,הָוְלַה 00 1646, 1080 6. . ןעַײלעצ

 ,הֶּלנ הָרֹוחְפ 3800/64480סע 5. קונלעצ

 ,0888קע012182165 שיסורסייוו ,ט0ס82עס1871 שיסורניילק (א

 ,טסורב יד ןקעדּפָא ,ןעלמענקפָא

 גנוציוה-לַארטנעצ -- 402 ---

 הָרֹוחְס רֵכֹומ 800ע02880ע (2/. 9 -) 8 רעקינלעצ
 ,הָלק
 ,טצכעלעצ = טטכעלעצ
 ;(תינח) םיִעיֵקְב אֵלָמ ?011 0? 1088 66/ טצכעלעצ

 ,זא ׁשֶּלַה ,ףּוטֶע 18מ810, 6
 ,ףָטְפַמ ,ףלָד 9ס 809 108+ 6. ע. ןרעװ טצכעלעצ
 ,הָלּותְּב עקרק טננאומ 801, 2110 1806 . ץ'עלעצ
 םיִרֹועְׂש ׁשֶרֵּנ 1896 ןנס8ע1-0891ס7 4. 2. סעקלעצ

 ,םיִלֹודְנ
 סס 10086 !הֶׂשֲעַנָׁש הַמ רֹתְס 00 3400 ש 6. ןכַאמעצ

 ,רֶּתַה

 ןֹהֶמ ס םני1ת0 0. 6 ןלָאמעצ
 ׁשּול 60 100086 טס1} (00408) ש. 6. ןעשטַאימעצ

 ,(רמחנ ׁשּול 60 דשסניז (0:0:/) !(קצבנ
 ףֵלֲחַה 60 000619 1460 עגסתסצ ׁש. 6. ןעוועצנימעצ

 ,םיִנְָּוְִּ
 ,לּוּבְלּב סס118108  !הָליֵלְּב זגֹוצומ +. גנושומעצ
 ,לֶּבְלִבִמ 60010866 :לּולָּב זםֹוצס0 60/, טשימעצ
 00 00ת1086 !בַּבְרִע ,לֵלָּב 90 זמוצ ש. 6. ןשימעצ

 ,לֵּבְלַּבְתֶה 90 860 00010866 6 ?- ךוז --|| ולֵּבְלַּב
 .טָלֶמ 661060+} זמס;פפ; ?. טנעמעצ
 דֹדְמ 90 1זםס88טעס 01// 010106 ש 6. ןטסעמעצ

 יקֵלַחְו
 חמצ ןימ) הָזְרַה 80116מ016, 8םססששס+פ 8 עצירעמעצ

 ,(רמ
 הָּכַד טס סעט8מ 6. ןטשרעמעצ
 ,תֶרָׂשֲע 9סת, 2817 8 8006 . גולדנעצ
 ,גנלדנעצ = גנולדנעצ
 ,רֵּקַבְמ ססת8סע (2} ןר'ָאז - ,סרָאז -) . רָאװנעצ

 ,קֵדֹוּב
 ,םִעָה רַקְפִמ 6ס8ט8 (קז. | -) 8. סוזנעצ
 ,קדָּב ,רֵּקַּב ס0ס ססת80/ ש. 6. ןרירוזנעצ

 ,הָקיִדְּב ,תֶרֹּקִּב ססמ8סנ8מומ 6 (ענרוזנעצ
 .טנעפ = !טנעצ

 .יִריִׂשֲע 0008 000. ?תשת. !טנעצ

 10 06 צסעש 08161ט01 ןטנעצ ַא ןגָאזרַאֿפ (40.) --

 ,דיתעל דאמ רהוה 1ת 986 טל 6

 (ב ץֵּבְלַח טטפעטסשסע9} טטס8'11 1011/ . עירָאטנעצ
 יִצֵחְו הָעְׁשִּת םֹומֹס 840 8 221? 2000 ןבלַאדטנעצ
 ,למנעצ = קלָח-טנעצ
 460 :תיִריֵׂשֲע 90ת9ג ק8עפ (2/ ְךע -)  לטנעצ

 ,(םיפלקבנ הָרְׂשֲעַה (644 00205)

 ,וָּכְרָמ ססג9ע6 (עז. ס -) 5 רעטנעצ

 יוָּבְרִמ סס1ע81 664/  לַארטנעצ
 ,תיזּכְרִמ הָקָּסַ ַה 6600/81 80811ת0 8. גנוציוה-לארטנעצ

 ,תיִלְלְּב הָמְּפַה
 ז ז

 ןוא | ן ּו :ןעניר ןוא ןטלַאפש ןגירק ,160464 שטיידכיוהלטימ ןוֿפ (א

 ,ןציוורוה ייב (ב ,ןטכַאמשרַאֿפ



 גורָאינעצ

 רֶׂשֲע ןֶּב סם ץספע8 014 00/ גירעי - ,גורָאױנעצ
 ,םיִנָׁש רָׂשֲע לָׁש 460000181 :םיִנָׁש

 ,הָּלַּכ 0 8תת11ג11806 שש. 6. ןעשטשינעצ ,ןרעטשיונעצ
 ,וּבְוַּב 00 +08816 !דַמְׁשַה

 ,ריִהָמ ץע106 (עז. ס -) 6 ענעצ
 90 18166 :ֹולְּכ ַחקְל 9ס 1886 811 ש 6. ןעמענעצ
 ?0 8ת8186 :ויָקָלֲחל רֵרְפַה קל, 9866 90 8
 .בֵּלַּב עֹנָנ ,"יִמֲחַר רֵרֹוע 00 תגסטס, 90ט00 :ַחֵּתַנ

 | ,םענעפ = סענעצ

 601 01 164 8108000ת8 (2/ ס-) 8. רענעצ
 ,םיִלֹודְג הֶרָׂשֲע ּלָׁש ַעֵּבְמַמ

 ,יָנֹורְׂשֶע 6601108) 06/. גורענעצ
 +רענע צ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לרענעצ
 ,םיִניִמ הֶרָׂשֲע ּלָׁש 01 ?סת 2108 06/ ולרענעצ
 תֶרֹּבְׁשִּת 6601ת08) 11800028 4. תֹרֹוּבְׁשִּתרענעצ

 ,תיִנֹורְׂשֶע
 ,םיִניִּמַה יִפְל דֶרֶּפַה 90 888016 ש. 6. ןעװעטרָאסעצ

 00 1- !(ליתְפנ רֵּתַה 40 טת?ש180 0. 6. ןעטיסעצ
 ,(שארה תורעש) ַעֹרָּפ 8261

 ,תולחמ) קֵרּפ 00 טת80ע10 0. 6. ןעלוסעצ

 .רעילסעשמ = רַאילסעצ
 ,םָסְרַּכ .לָּכַא 60 601:0406 ש 6. ןסעעצ

 .ַחּותְּפ סטסת 66 טנֿפעעצ
 ,(שארה תורעשנ ַעֹרְּפ 90 618806061 6 6 ןעלטַאפעצ
 רֹטְס 90 8180 8 ץסע8סת'8 1806 ש 4. ןשטַאפעצ

 ׁשיִא הֵּכַה 00 !םֹומ ש ז. ךױ --|| !יִחָּלַה לַע ׁשיִא
 ,ּודֲעַר תֶא

 ןעקשטַאפעצ
 : ,לקלַק תגפע

 ,ךיז ןעשָאלָאּפס = ךִיז ןעשָאלָאפעצ
 ,5ֹפָנ 90 181 2קפע9 00118280 שש. 2 ןלַאֿפעצ

 ,םֶרָהַה
 ,הָמיִרָה בַצַמ יטםסט8 8806 4. טַײקנלַאֿפעצ
 ,הָעּוצְרִּב רֵּמַי 60 םֹזעוקס0 1858 ש. 6. ןעװעסאפעצ

 .םיִטָבְׁשִּב מִי
 ,תֹועְּבְעַבֲא אֵלָמ ץסס1-זג8:466 06/. טקָאפעצ
 ,הָליִבֲה רֵּתַה 00 טמץמפסא שש. 6. ןקַאפעצ
 00010806 !לָקְלְקְמ סט? 0? 0166/ 40/. !ןרָאֿפעצ

 -י לְָלְֶמ
 וס 6נוטס 01, 40099) 800818/6 שש .. ?ןרָאֿפעצ

 ש.די יז -|| :לֵּבְלַּב 00 4618086 0. ס, || !דֵרָּפִח .ַעֹסְנ
 ,דָרֵּפִה ַעֹסְנ 0 4נוטס 011, 6608, 8006

 םַּמַה 40 ט8עזמ טק ס} 80ס8ו0 ש. 6. ןערַאפעצ
 ,רֹוטיִק יִדָי לַע

 ץ0666מ- + טַײק -|| :בּוקָר עס9008 00/ טלױֿפעצ

 ,ןֹובָּקִרה 8

 עיִדֹה 40 10846 10 |ֶט עתסש שש 6. ןקיֿפעצ

 ,בָר לֶהָקְּב
 .אכופעשט = אכופעצ

 ?0 טט189 ש 4. ןרעוו טעקופעצ

 17 8 פא

 טס םססֹוע לג 0 80882ט16 2 4

 ַעּקַּבְחַה

 קעפעצ -- 499 --

 .ץֵצֹוּפְתִה .ַעָּקַּבְתִה 00 םט180 ש. =. ןעקופעצ

 ,תּוצְצֹּמְתִה טטנ80009 . שינעקיפעצ
 ופא לע ,םיעמהל 109 8מ198 שונעקופעצ ףיוא (70.) ד-

 ,ותמח לעו
 ,לּפ הּוׁש +ס 1116 211 0. 6. ןלַײֿפעצ
 (60.) !בֵהַלְתַה 9ס 06 101181066 . ?= ךיז ןרעַײֿפעצ

 ,תּוציִלֲעַב אֹּב 60 1211 1000 859
 -עצ ,טעשטשעיפעצ ,ןעטסעיפעצ ,טעטסעיפעצ

 ןעטםעפעצ ,טעטםעפעצ = ןעשטשעיפ

 40 סט9 0 טע088 1200 8180 ש. 6 ןעלציפעצ
 ַעֹרָק טס 80ע06 ;רפְרַּפ ,תֹוּנַמְק תֹוכיִתֲחַל ץצָק 8

 | ,תֹובָחְמִל
 תֹצח ,רֵרָפַהְו רֵּקַנ 0 ץס08 280246/ ש 4. ןקיפעצ

 ,רֹוּקַמְב
 {0 ססמצסץ 8000, ?עפמ8קס/פ ׁש 6. ןריֿפעצ

 וס 411006 !ּלַּלָּב 40 זםֹוצ !םיִנֹוׁש תֹומֹוקְמִל לָכֹוה
 ,(םימב הלמ ומכ) גֹזָמ

 0 601מ/0820, 8106 טנעה וד ךוז ןרוֿפעצ (4.) --

 ,תודוקפ ןתנ ,הוצ ס,618

 ;הָּנַטְק הָפּוְמ 1066 סטמק (2/ ךע-) !לפעצ
 ֵׁש הֶּנַמְק תיִרּוּדַח םטמקס8100ע  !חַרָק ליִתְּפ 6
 | ,לָׁשְלַׁשְמ רֶמֹח

 ,פָאצ ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,?לפעצ

 ,בֶהֶלָנ 6401066 06/. טמַאלֿפעצ
 .בֵהָלַה 90 12718106 ש. 6. ןעמַאלֿפעצ
 ,ץֵצֹוּמְתִה .ַעֵּקַּבְתִה 60 0ט180 0. 6. ןצַאלפעצ

 40 06 1ת1180060} 21820 טק 0. 74 ןרעקַאלֿפעצ
 ,ו .ד ש. ?. ךיז || !טֵהַלְסִה .בֵהָלְתִה

 ;בּוׁשָנ ס1ןסײמ סצ} 486 0140 06/ טעשָאלפעצ
 ,(םוס) םאתָּפ ץֵעֹורְתִמ 628מ1ת: 41

 0 םספ 1800 8 118 0? . 7. ך" ןרעדיולפעצ
 | .טֶּפְמַפְל הַּבְרַה ס0861ת8

 טגוע-עוטמסמ (/לײ 20009) (עז ן=) 5. גנולפעצ
 ,רֶעֵׂש תַעַלְקִמְל טֶרָס

 .םָּמִה 00 1616 סי 1100 ה3טת/ שש. ןסולֿפעצ

 ,רֵרָּפִהְו ףוע 00 117 280000ע 0. ןעולֿפעצ
 ,גנולפעצ = קולפעצ
 ,םיִרָזְנִל ַעֹרְק 0 48000ע ש. 6. ןקילֿפעצ
 ,םֹהְּפ 40 11866סת, 10846 1120 0. 6 ןשטעלפעצ

 יַעֵּקַר

 40 !(תעלקש רֵּתַה 40 ט02600180 0. 6. ןטכעלֿפעצ
 ,(א וָּבְוַּב 61881866, 8462

 .ןעקופעצ = ןעקנעפעצ
 .קּנֶפִמ 006166, 8מס114 (0200) 60). טעטסעפעצ

 ;קָנֵּפ סס 108616, 89011 (6 0200) ט. 6. ןעטסעפעצ
 60 סעש 1146 8 1020160 62110 שי. ךײ-|

 ,קָנמְמ רֶלָיְּכ הֹכְּב
 .קעפעשט = קעפעצ

 ,ןצישֿפיל ייב גנוטײדַאב רעטייווצ רעד ןיא (א



 ךַיז ןעלקעפעצ

 רֶּתַה 60 סעסת סתס'8 טטמ40168 ש. ז ךוז ןעלקעפעצ

 ,ויָתֹוליִבֲח תֶא

 ,םיִקָלֲח הָעָּבְרַאְל רֹוָנ 90 סט8נסע 6. ןעלטרעֿפעצ
 .הָחְוְרִל ַחֹתִּפ 10 סעסמ 10166 6. ןלַארפעצ
 ,רֹּקִמ אָּפְקֶמ 1עסעסת 1:081-0100ס8 66. ןרָארֿפעצ
 101068 ם}צ !הָעֵוְב הָּפְכְמ 800680/ 00)/ טעירפעצ

 | ,הָעְזִמ קָמָנ 890 6

 .םֵמָרַּכ 60 ססצעס06 6. 6. ןסערֿפעצ
 םּלַׁש 90 ןק 04/ 81| 610610/8 6. 6. ןלָאצעצ

 ,ויָׁשֹונ לֶכְל

 ןגיוצעצ
 .ַחּותֶמ

 רכָמ 90 861 286 8 םופמ ץנ106 ש 6. ןרעקוצעצ
 ,הבָּג ריִחְמִּב

 עס 8ט16400 !ְּךֶרָאָה .ְּךֵׁשְמַה 0 6180 סט+ ט.ש.ןעיצעצ
 .ַחֹהֶמ

 ,(דנכ) םיִרְוִגְל ַעֹרָה 60 48116ע/ 6 ןרעדָאקעצ

 ,םיִטָבְשִב ֹוא הָעּוצְרִּב רֵּמַי 60 1108 ש. 6. ןעועטאקעצ
 {ס :רֶרֶּמַהְו ללָנ 80 1011 880מ066 0.6  ןעשטַאקעצ

 ,ַחֹתָּפּו לֹלִנ ,ׁשרָּפ טמניס11

 6מ0ז:8866, :בַמיִה ּלֶׁשְבִמ ט01166 שס1} 460. טכָאקעצ
 | ,הָמָח אָלָמ 1164

 עס 6086, :בֵמיה לֵׁשַּב 0 8011 0611 . 6. ןכָאקעצ

 80/640066 !ְךּוׁשְמ ס(ע;גוסמ 009 060/}

-- 494 -- 

 00 0. +. ך"--|| :ףֶצְקַה .הָמָה הָלֲעַה 1ת?ט 6

 ,ֹוּמַא הֹרָה 00001060 6218860 0 1ט110ט8

 | .ֶצֵקְתַה
 ר 40 8246 טק, 8112 טק 2 6. ןעשטָאלָאקעצ

 | ,לֵפָבּו
 ןעשטָאלָאקעצ = ןעציִא !ָאקעצ ,ןעטיָאלָאקעצ

 0 סז1עק16, :ַעֹצִּפ 00 יטסטמ6 2 6. ןעשטעילאקעצ
 ,םּומ לַטַבְל הֹׂשָע .-ְּב םימ לַּטַה גמפגמנ/ זמטלעס06

 .ַעָּטַה

 .דָרְפַהְו קֹרָס 90 ססנמס 2ץ819 ש 6 ןעמאקצצ
 ,לקלק 90 8מס11 (5/.) ש. 6. ןקאקעצ

 .קָּלֵצ ,םֹנָּפ 0 םס96מ ש 6 ןברַאקעצ
 ץֹצק 9ס סט0 90 10068 ש. 6 ןעשַאדרַאקעצ

 60 108/6 :ַעצִּפ ְךֹעֶמ 60 סעט186, יטסט26 ;םיִרָזְנל
 ,םֶד ְךָפֶש דַע ׁשיִא ַעֹצְּפ 8 טסע8סמ 664

 ,(שארה תורעשנ ַעֹרְּפ 60 01880761 6. ןעמשָאקעצ
 .םמְסַמ .ְךעֶמ 0 80ט88מ ש. 6. ןעשטַאװקעצ

 .ץֹחָמ .ַעֹצְּפ סס 8188 (2/ 2600000) ט. 6. ןעשַאװקעצ
 .ּךֶדֶח .ְּךעֶמ 0ס סעט8מ ש 6. ןשטעוקעצ
 ׁשיִא קׂשָנ 80 1088 6868 0186 ש.?. ךיז ןשוקעצ

 ,ּוהֲעַר תֶא
 2 ןלַײקעצ

 .ַטֹצִּפ סנייט6

 ,בֶטיֵה םֹעֶל 0 סםסש 6061) 2 6, ןעַײקעצ
 0 209 1םוס 8 114 01 טססץומפ ש ז ךיז ןגָאלקעצ

 ,הָּבְרַה הֹכָּב ט0000 תמטסמ

 .8 40 !והַקְלַה 40 עטס, ?םופפמ

 ךולטרעצ

 40 1084 10 ץ100088 2ע68/ 90 0. 64 ןפַאלקעצ

 {0 ץסג80 07 2686 8/מ2|| :!רֵּבַׁש .ץֵּפִַנ 8

 ךיז -| :;לָּפַה .ַחֵצַנ 90 2083, 401086 (/40.) ֹוׁשֹחָּכ
 ;םיִמיִסְרְל רֵבָׁשֵה 90 00 0ע0464 90 ק10008 04 15
 .עֶצָּפִה 00 06 םטניט64

 ,םיִניִּמַה יִפְל רֶּדַמ 00 888010 ש. 64 ןביולקעצ
 ש. ז- ךיז --|| :קּובְּדַה דֵרֶּפַה 90 טמק1ט6 . 6. ןעיילקעצ

 ,רֵרָּפִה 60 460 ט(46

 60 108146 !:םסישמ; 60190186 0. 6. ןעגנולקעצ

 ,םיִּבַרְב הֶּלַג ,םָמָרַּפ
 00/ טמעלקעצ

 ,בל הֶאְכִנ
 .ץָּפִנ .ַחֵצַּפ סס 0:804 ש. 6. ןקַאנקעצ
 ,לָּפַמ 0 סעטענע1ס, רלט118416 ש. 4. ןשטװנקעצ

 ,םָּמַה

 ,ןשטוונקעצ = ןלונקעצ
 רֵּתַה 90 טת11ס} 10086 (4 2000 ש. 6. ןֿפינקעצ

 .(רשק)

 ;םיִרֹוּתְפַּכ רֵּתַה 90 טממט49900מ ש. 6. ןעלפענקעצ
 ,ןעמַאקעצ = ןעמעקעצ

 אֵמאַמ 90 8080061 סצ 8ט06סץותע ש 6. ןרעקעצ
 ְךֹפֶה 00 טמפ00 ;רוַפּו

 ץ04960 !(דגכ) הָּלָּב 8006 10 ץ16068 66} ןכָארקעצ
 ,בֶבֵל דר 8019-2682466 (700.) !קֶמָנ

 ,דֶרֶנ 00 801804 0 6. ןצארקעצ
 ,םָמֹוקְתִה ,ביִרָל תאֵצ 60 181/ סט6 ש. ?. ךיז ןגירקעצ

 60 ו(דנע הֹּלָּב 90 םיס 90 ץ16068 ש. . ןכירקעצ
 טאָל םַאְל דֵרִָּה 900 866:/80/8 8106 !:קֹכה

 ,(םישנאנ
 ,ןצַארקעצ = ןצייקעצ

 .ןעלקערבעצ = ןעשורקעצ
 ןעפַארדעצ == ןלערקעצ

 ,-824160}, רטסעזש 8 רעַצ
 .הָלְמֶח ץוּפְצ :בָל בֵאְּכ

 ןעװעבַארעצ ,ןרובַארעצ
 ,וּוָּב ,דֹדָׁש ,-ֵמ לֹוָנ

 .עטַארעס = עטַארעצ
 ,ןצארקעצ = ןצַארעצ

 ,בֶצְעְו םע100600 06

 0814-8016 !הָנֶאְּד

 40 ע00; {140400ע/ 2 64

 ע8:ג8 01 2ע12126 טת 8. םיִנָּב-לודג-רעצ

 .- 6811016מ

 60 םו8?טנימ ;הֶכּובְמִב אָכָה 60 טקפס9 0 6. ןרערורעצ

 .ַערְּפַה

 .ןרובַארעצ = ןביורעצ

 ,ןֹוָמ 1000, ט1ס93818 8. גנורעצ

 ןענורעצ = ןרעוו ןענורעצ
 ,טֵּמִמ 90 שע12416 ש 6 ןעלצנורעצ

 קֵּתְעַה 90 תמסלס ס/' עט8ג 2480200/ ש. 6 ןקורעצ

 ּוהָנְׁשִּמִמ דֶחֶא
 ,. טַײק --|| ;בָבֹוח ,בהֹוא 1006, !סצותא 40/ ךולטרעצ
 ,הָּבַה ,הֶבֲהַא 8



 ןעלטרעצ

 יקַָּפ 10 100616 =. 6. ןעלטרעצ
 ,הָניִרְס יִדָי לַע ןּוּקִּת 09זת1ת8 8 עקווורעצ
 ןצַארקעצ = ןעשטירעצ

 .בֵמיֵה קָחָׁש 0 עטס 810811 0 6. ןבַײרעצ
 .ןמו רבא 90 ו08866 1116 טַײצ ןבַײרעצ (/40.) --

 וס 809 100 2 119 0? 1816008 ש. ?. ךיז ןדיורעצ

 | ,הָּבְרַה רֵּבַּד
 00 ּוםיִדְזנִל ַעֹרָה 90 9089 10 ץ10068 . 6. ןסַײרעצ

 ;ּוהָנְׁשִּמִמ דֶחֶא קֵּתִנ 0 םט1} 8ץקּפעפ ;(היחכ) ףֹרְט 081

 ש. זי. ךיז -|| ;(תועדכו דֶרֶּפַה 90 866 89 טי; 46
 יַעֵּקַּבְתִה 60 ט0186 :ַעֶרָּקִה טס 9681) 90 ץסמל

 1 080מ00 600 ןסַײרעצ טינ ךיז ןעק ךויא (46) --

 רבד לכ תושעל יִפ רשפא יא סטסנץ901מ0= 86 6
 | ,תחא םעפב

 10 שסת'פס !ךיו םַײרעצ שטָאכ ,טונ טויג םע (46. -

 !ליטוי אֹל לעוה רטסעװ }
 ,וָּגְרַה ,הָרָּג 90 1116896, עעסטס86 0. 6. ןצוורעצ

 ,םּורָה עיג166 06/. טעווענירעצ

 .טס 1461, :לֹוָאְו לָֹנ 80 1106 2שהצ  ח. ןענורעצ
 עס םס 10 ּוםָּלֲעַה 90 טפתוממ !םֹומִה 76
 ,לֵאָל היה תספמ!תפ;

 םספ סתם 4006 (/4/. וַעּורָה ?סזמ 00/ ןסירעצ

 ,םֹולָׁשְב אֹל 08
 .(לוק) קָרֹוח 802681109 (00406) 60)}. סעפירעצ

 יַעֲעַו סס 89 טע ש. 66 ןרירעצ

 סס ּ!הֵּלַּכ ,לֵּכַא 90 ססמפטזמס, 008816 ש. 4. ןרעצ

 00 06 ת0ס0118806 0 ?. ךױ-|:זוָה םסטנופמג
 ,הֹתָׁשְו לכָא ,ןֹוזַה

 .גנורעצ = גנונרעצ

 .ןעװערוצ = ןעווערעצ
 10 860016 0068 80060טת9 . ?+ ְךיז ןענעכערעצ

 ,=םע ויָתֹונֹוּבְׁשִה רֹמָנ שנת

 ס6נס1מסמצ 10110819/ (2/ ס -) . עינָאמערעצ

 ,גהָנְּמַה תַּקִח
 90 812846 טקסמ 66!/סז008,  ז= ךוז ןעינָאמערעצ

 ,גָהְנִּמַה תֵּקִח יִּפ לַע גַהַנְתִה ט6 ססעסמגס0ת10ט8

 ס!טזממש, 8םדטטט810, 400 12106 00/. טעפערעצ
 ,דֹאָמ בָחֶר ,םָׁשֶנֶמ ,םַּג

 00 רט811 1186 8 ס!טנמפש 1611060 טעפערעצ ןווג --
 ,םג םדאכ ךלה

 .הָרּוצַה תֶא לֵקְלַה 90 61811יט16 שש. 6. ןעפערעצ
 הֶּלִפְּת תיֵּב 1:0881224 סגטנסמ (ע/. 9 -) 8. עווקרעצ

 ,יַמּור
 ,רַאלוקרוצ = רַאלוקרעצ

 ,לקרוצ = לקרעצ
 .ףֵמְפַמ ,ץֹצָּב סס 0026, 168/ . ?. ךיז ןעקרעצ
 ?טפומ, 2681ת94 1016- 8 תׂשוּבויתכֶש-יוּפר-רעצ

 תס88} 61881806;? 0010064880104 101 211 {מ-
 .=ןט1168 101110064 סת 8 מסע80ת

 .דָרָנ 0 םסעפעס 6. 6. ןבָאׂשֶעַצ

 יןנָאלשעצ -- 488 --

 808600160 6060). ןטָאשעצ
 ,םּורָה

 ש ז- ךַיז =|| :דֵנדִנ 00 888:60} 1001 04 6. ןעלקָאשעצ
 ,הכְו הֹּכ ַענ סס 82840} 10076 90 8240 0

 ֵַעֹונְֶה
 ,דֵרְּפַהְו דֵרֶג סס 8סניהקס 8802646/ 0 6. ןרַאשעצ
 ,וּבְוַּב סס ףט2806, 8008806/ 6 6 ןעשטשַאשעצ
 ,םֹוּמִה 90 10619) 61880166 ש. . ןרעו ןעמוָאװשעצ
 ךֶּבְסְמ ,ַעּורְּפ 01806ש6106 66/. סרעביושעצ
 ,(שארה תורעשנ ְּךֵּבַס 0 0180461 6. 6. ןרעביושעצ
 ,םָּמַּפ .אָּלַמ סס 80019) סנפזמ 6 6. ןפָאטשעצ

 ;קֶבָאְל ְךֹפֶה 00 260006 90 4089 ע. 6. ןבױטשעצ
 ,קֶבָאְל ְּךֶפֶהֲה סס 1811 00 4356 2 ?. ְךֵיז -|

 ,תּותָּכ מסטמ666 06/. !ןסיוטשעצ
 ,תֹתָּכ סס ץסטמ6 6. 6. ?ןסױטשעצ
 ףֹהה 00 ץטפמ 0/ 8076 880206/ ש. 4. ןפוטשעצ

 40 06 ץט8866 0/ 820ש60 . ?* ְךִיִז --|| ;דֶרְּפַהְו
 : ,דֵרָּפִהְו ףֵדָהַה 282606ע

 ץֹצִק סס סט 1000 810811/ ץ16008 0. 6. ןעלקיטשעצ

 : ,םיִּנַטְק םיִרָזְנְק
 ֶּפ לַע רֹקָּד 90 ץנוסא 211 0761 שש. 44 ןכעטשעצ

 ,ֹולְּב
 בֹהָת 90 8010 !ת 80ש6121 ק18068 2 6. ןקעטשעצ

 00 1080 סט9 10 זמפתצ (/4/.) ;םיִנֹוׁש תֹומֹוקְמִּב
 .םיִּבַר םיִׁשָנָאַל הִוְלֲה עס8סמ8

 ,הָמיֵרָה 4680ע01104 5, גנורעטשעצ
 ?0 110801806 :לֵּבְלַּב סס 6186ט:0 ש 6. ןעכרעטשעצ

 ,ךוז ןגנרקעצ = 0 ?. ְךִוז -|| ;לֵאָל םיִׂש
 ;בָרֶחַה ,םֹרָה 90 6686עסצ7 ש. 6. ןרעטשעצ

 ,(החמשנ רֵּפֶה 90 זמפ1 :לקָלַמ
 ,םֶרֵהְמ 46080/סץס/ (עז. =) 9. רערעטשעצ

 ס0ת?80, 6ו89טעמ . 6. ןעלדורטשעצ
 ַעֵרְּמַה

 ,ץֹּפַנ ,רָּבִׁש 40 ם168/ 0 ץ10068 6. ןרעדִישעצ
 ךיז -||:רזִּפ .ץֵפָה עס 8סעסטס, 808906/ ש. 6. ןסישעצ

 ,ץֹוּפה 90 06 8?עסטטמ} 06 808000000 0. 7"

 | ,רֵּזַּפְתִה |
 ש. ז66.||ולֵּדְבַה .דָרְּפַה 80 80/81846 שש 6. ןרַיישעצ

 - ,ּוהֵעָרֵמ ׁשיִא דֵרֶּמִה 00 ניס

 תֶמֶה 9ס 1011 019 ט} 8םססוומש ש 6. ןסישעצ

 ;הָיְריִּב םיִסיִסְרִל רֵבֵׁש סס 8006 90 ץ16068 ;הָּיְריִּב
 .הָיִרְי יִרּוּדַכְּב בֹקָנ 90 ץ10ע06 יאנומ סט8

 10 8040 ות ץלפ;1סט8 601/600028 0 6 ןקִישעצ
 ,םיִּבַּב תֹומֹוקְמַל ַחֵּלָׁש

 ,לֶּבְלְבִמ סס10866 66 !ןנָאלשעצ

 סס 2685 0 ןטעס88 40 ץ10068 ש. 6. ?ןגָאלשעצ
 ,ַחֵצַנ טס 0086, 061096 ;םיִסיִסְרַל ץֵּפִנ ,רֵּבִׁש 8תג28מ

 00 1תלסנטװפ :לֵּבְלַּב 00 60ת7086, 618סטנ0 :לַּפַה
 חַּפַה 0 61סס19, 1618 (006' 70400/) :(החישנ ַעֵרּפַה

 {ס טס טצסעסת 10 ץץ16068 יש. ?'. יז --|| :0תעד

 מִפִנֶר!  011821408966

40 821 

 ,ביִרֲחַמ
 ,לָּבלֹּב 0
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 ןפעלשעצ

 הָּכַה 60 1168 6808 0086/ 166. || ;םיִמיִמְרָל רֶבָּׁשִה
 ,ּוהֵעֵר תֶא ׁשיִא

 ,רֶבָע לֶכְל בֹחָס טס 4188 2800646/ ש. 4. ןפעלשעצ
 00 םפטס 8 1088 4180088108 ש. ?. ְךיו ןסעומשעצ

 ,הֵּבְרַה ַהֵחֹוׂש
 לֶכְּב ְךֶהֵנ 00 810116 ס8נוצ ש = ְךוז ןעלכוומשעצ

 0 בל

 ,םיִמֹוׁשְב הָּכַה 90 1108 ש. ס. ןסַײמשעצ
 ;הָּנָהְו הֶּנַה ְךַלְׁשֲה 90 ?םעסס 80009 0 . ןצומשעצ

 00 80/08816 טט108 0תס'8 2208 2 7, ךיז -||
 סס םסס יא116 ז!ויָלְגַרְו ויָָיְּב רֵּפְרַּפ .,םֵּכְרַּפ 86 06

 | ,לָלֹוהְתִה

 לַע ַחֹׂשָמ 0 8/16846 8108860 סמ ש. 6. ןרומשעצ
 וא בתכב) בַהְרַה .הֵּבְרַה 80 פגמץננזש (7:.) !ייִנְּפ
 : ,(רובדב

 ?ס םטנס8/ 90 ץ10008} 8/ם882, ש. 6 ןרעטעמשעגצ

 ,ץֵּמַנ  ,םיִמיִמְרִל רֹבָׁש 8561

 ש. . ךיז --| :ְךֶּתַה ,הָמְמַה 90 14618 שש 6. ןצלעמשעצ
 ,ְךֶתָנִה ,םֹוּמִה 60 1061, 06 6

 ,םיִלָבֲחַה רֵּתַה 80 ט1806 שש 6. ןעווערונשעצ

 ,רֹתָּב ,רֹוָג סס סט , 6. ןדַײנשעצ

 ,קְזַה .ַטצִּפ 00 1מ|טעס, םטעפ ש 6. ןגידעשעצ
 ְךֹהָה 00 009 שנסמ 801880/8 שש. 6. ןרעשעצ

 .םִיַרְּפְסִמְּב
 יַֹקְּב 90 8ע110 ש 6. ןטלַאפשעצ
 00 4180606, 6166 טצ ץט8מותפי ש 0. ןרַאפשעצ

 !הקָיִחְדַּב ַהֹתְּפ 0 סעסמ טצ ץט881מ?! !הֹקְיָהְרִּב בַחְרַה
 עס ש. ?. ךיז --||:דָרְפַהְו קֹחָּד סס סםעט89 2508061/

 דֶרָּפִה סס 06 ?םצט8+ 280006ני !בַתַרְתִה 64

 ,הָקיֵחְדִּב

 ,םיִרֹוּתְפַּכַה רֵּתַה סס טממט9902 2 6. ןעילופשעצ

 ;הֶוֲאַהְּב קַחַׂש 90 ץ1םצ םסםנסווצ ש. = ךיז ןליפשעצ
 טס 1186 :ׁשֹגָר ,רעֶט 90 26 100760, 060 664
 ׂשֹרּפ 900 8מ:ס86 (0/' 2/08/68) : (ןוימד) םָמֹורְתֶה ,הֹלֲע

 ,(םינפה לע םדאנ

 ;דֶרֵּפַנ .עּוקָּב קו 01710060 46/ טרעטילפשעצ
 ,רּורָּפ ,הָעיֵקְּב 80116008, 01018104  טַײק --||

 ,דְרֶפֲה .ַעֹקְּב סס 8110, 61ש106 0. 6. ןרעטילפשעצ

 ,טצעועצ = ןעננורפשעצ

 0 80ע080 0106, סעסת 0106 0. 6 ןונרפשעצ
 ףֹהָד 90 9080 0 ץט8מ 28006066 :קֶׁשַּפ ,ׂשֶרָּפ

 ירֵרְּפַהְ
 סס 8מץס8/ וׂשֵרָּפ ,ַחֹמְׁש סס 8מעס80 ש. 6. ןטיירּפשעצ

 00 ס0ס 87ע080 0 ז. ךוז -|| !רֶּזַּפ ,ץֶָפָה 8084

 60 םס םָקעס80, 06 808406/60 !שְרֵּמָה .ַחֵמְׁשֶה

 זֹמְחֶנ יצָח םיִּבַר תרֶצ -- 486 ==

 ;(הטמכנ ַחָּתַמְתֶה 60 89:0008 0ת08611 !דּוַפִחִה ,ץֹוּפִה

 ,(רובדכ וא בתככ) הֵּבְרַה ,בֵהְרַה 90 םנמץ1ו1

 .ץֵצֹוּפְתִה ,עֵהְּבִה סס טטע80 0. 4. ןעגנורפשעצ
 ט10601- (0.) !םּוצְצֹוּמְתַה טטנפפומ 4 שינעננירפשעצ

 .ַחּור תַרֹמ 38

 תרמל ,םיעכהל 301 8196 שיונעגנורפשעצ ףיוא --
 ,"חור

 .לֶהְבָנ 1:181960466 66/. ןקָארשעצ

 ו0 (/ז/.) ונְרֹּבַה ַחְתַּפ סס טמפסעססס ש 6 ןֿפױרשעצ
 ,הָבּובְמִב אֵבָח ,לֵּבְלַּכ ס00186, טט6

 ;הֵּבְרֲה בֹתָּכ 90 טט106 זמטסמ שש. ?. ךז ןבַײרשעצ
 ,הָלָּבַה רֶמֶׁש בתָּכ סס םוטס 8 עסססוץמט

 40 1886 !{:םסשמ סש 1000 ש 6. ןעַײרשעצ
 00 0660 ש ? ךױ-||:םָנ לֹוקְּב עַיִדֹוד סעיש1מ//;
 .רעֶנ סס 80016/ ;דֹאְמ קֹעְצ 1040 8

 .- םסניזמ  ןֹופְצ

 ,יָנֹופְצ םסנ:סמסנמ 06/} גְורנופָצ

 ,תיִנֹופְצ ַחּור םסנפמ-וט1ת0, 1201688  טְנָיוו-ןופָצ

 ;ןֹומָצ דַצ ןֹופְָצ םסעפמ, ם0208-8106 4. טַײז"ןופצ
 ,ןֹופָצ דַצ לֶׁש 01 ס:90-8146, םסנסמסנית 66. גִי --||
 ,יָנֹופְע

 םִי ןאסעפג 808, ס6סעזמפמ (0068ת 4. םִי"ןופָצ

 ,יָנֹוּמְצַה

 ,םנוװ -ןופָצ = תינופצ

 םסעפמסנית 110048) 8טע018 201968118 . טכול-ןופצ
 ,(ריצה ןמ אבה) יָנֹופְצַה רֹוא

 8 ּ!הָקּוצְמ ,- 100016) זמופסעצ (2/ תֹורָצ) 6. הרָצ
 ,חָלֶצָי אֹל ׁשיִא 8:006-101-01110
 0 מס 0801+ 011 90 06 2160 תורצ ףיוא ןַײז --
 ,הטורפ ילב היה ,ער בצמב היה טק
 !אקע אד 4886 18 186 ניט ! !הרצ יוד זוא סָאד --

 .עֶר 080, 1018018016 60/. גָודהֹרְצ

 0808- ורֹוּבַה ססמ21880104 (2}? םיפורצ) . ףורָצ
 ואס 6010021021104 04 16190ע8 0 טטס8

 .הָלָּבִּמַה יִלֲעַּב לָׁש תֹובֵּת ֹוא תֹויָתֹוא ףּורָצ

 ,תֹולֹודְנ תֹורָצ 8ע686 ?עסט0108 5. 21. תֹורּורְצ-תורָצ

 ,ךרֹוצ = ךר'צ

 תס008 0 10100108018 01 ?םס . קז; רֹוּביִצייִכְרצ
 .- ססעגנמטמ1לש

 .-.10600808 03 10 ץטמ11ס 5 קז? םיּבַרייכְרֶצ

 רֶכָד ץ186, זוט188206 (/70.) } -16עעס8} 5. תעַרְצ

 ,דיִרְמַמ
 "?ניסטס108 828166 ס}צ ע/ע"- הֹמָחֶנ יצָח םיּבַר תרֵצ

 ןתפמק7 810 2411 0028018010,7 ?נעסטס,8
 ,--8/8100 1ות ססנממגסמ 216 664טסגס)6



 נשטַאנזַאק -- 487 -- : ק

 ק
 180 ת14006601 16406י 01 446 116מע86 5 ק

 :יִרְבִעָה תיֵּב-ףֶלֶאָּב הֵרְׂשָע עַׁשְּתַה תֹואְו 4:ע6
 : , ,הָאֵמ 1גוג 461:660 226. ||

 ס06װס1801טס 8061ס907 (4/. | --) 5. וווטַארעּפָאָאק
 ,(םילעוס וא םירחופ לשנ תּוּפָּתְׁש ,אֶתּורְבַח

 ריִזֲח ,רֶּבַה ריִזֲח 9010 טס8ע (2/. סע -) = ןַאבַאק
 ,םֶּטְפִמ ריִזָה 18900260 00 זרַעּיַה

 ;ַחָזְרַמ תיֵּב ,ןִיי תיֵּב 98ט6עמ (2/. סע -- ן -) 5. קַאבַאק
 .ןיִצּוּב ,זַעַלְד ץטנמץעת

 .קַאבַאק ןוֿפ טרָאװײענעלקרַאֿפ ,לקַאבַאק

 ,הָסּוט זמתנס (2/. ס -) 8. עלִיבָאק

 רַדֲח ,הֶביִתְּכַה רַדֲח 60801066 (2/ |=) 8 סענובַאק
 ,הָרֹובֲעֶה

 .רֶצָק בָרָג 8008 (ןוז. ס -) 8. עיצבאק
 .לַעּנַה םֹומְרַה 406 (0/ 8 5066) (עז. ס =) 5. עקבַאק
 {ט 0006/ ּורָּבְרִמ ס8/0ס6 (2/. סע -) 5 קורבָאק

 .ףרח תלגעכ) הָכיִמְׂש (04 6 506006)
 ,קורבָאק = ץ'ערבָאק

 ,ץענַאק =+ קינַאגַאק ,ץעינַאגַאק
 טס 8810 !הַּכַה 00 2620, 1וסא ש. 4 ןעשטױדַאק

 ַענֲעג
 ,תֶרֹטִּקַה תַבֲחַמ 60מ8ס/ (2/ ס -) 4 עלוזדַאק
 .טופעלַאט -- עינודַאק

 ,זא ןֶמֶׂש ,דֵׁש 46ש11 (ק/. סע .-) 5. קודַאק
 עס 60006 1816 !גוזה ! !ןפאכ םוא לָאז קודַאק רעד --
 | !ןמשה והחקי

 ,הָיְלַא 186 1801 (ס/ 57668) 5. ערָאק

 ,הָרְׂשִמ לֶׁש ןָמָז טסעצמ 04 011106 5 ץ'נעדַאק
 ױט89סו-סט0, ט08001-0884 (1/ סע -) 5. פעדַאק

 ,םִיַמְל תיִבָח
 ,(ב הֶבָחְמ 98096נ, 988 (2/. פ -) 5 רעדָאק

 ,םיִדָזְנִל עֹרָק 00 168 90 ק16068 ש. 6. ןרעדָאק
 ,תיִניֵג עטס (2. ס -) 8 עקדַאק

 ,חָעְּבְרַאָה תַלֹוחְמ 0ט860:21116 8. לירדַאק

 ,ןֶּדַמ 8תטג} (2/ 9 -) 8. עלדַאװָאק

 ,ׁשְרח ,חֶּפֵנ .ט180עװמוומ (1/. סעיל --) 8 לןאווָאק
 9011סז08מ, ס8/ט0/)8ט8 (2/ {-) רעילַאװַאק

 גּוז ןֵּב ם8ע001 (06 6 0600606) !יִסֹוּמַנ ׁשיִא זמתמ

 ,(לוחטב השאל)
 ,םיִׁשָרְּפַה ליַח ס8ט8וצצ 8. עירעלַאװַאק
 ,לַאוװָאק ןוֿפ שרָאװרענעלקרַאֿפ ,קושטלַאװָאק
 .ענטווַאק = ןָאװַאק

 ,לָורַּב תֶליִׁשֲח 0:21מ8 . עינַאװָאק

 ,7 שטיידכיוהלטימ (ב לויט ,,2608 שיליופ (א

 ,עטַאל א

 ,םיִחּולְמ םיִנָד-יִציֵּב ס8ט181 5. רַאיװַאק
 0816 (ן6 ם=) 5. עינרַאיװַאק

 ,הֶּוַהְק הָּתְׁשִמ תיֵּב
 ,בֹרֶע 90 :ט8180606 ש. 6. ןרָיווַאק
 .חָוַהְק 601166  עװַאק
 ץַע 601160-0/06 (/. רעמַײב -) 4. םיױבװ-עװַאק

 ,הָּוַהְּקַה
 90 !לָוְרַּב לֵׁשָחה 60 10:80, םפזוזמסז 0 4 ןעֹװָאק

 40 ץט+ ומ !םֹוסְל לֶוְרִּב תֹומָרַּפ יתָנ 8106 (6 /20786)
 ,לָוְרַּב יִלְבַכְּב רֹפֶא 1שסמפ

 60 9/00016 0068611 00מ- ש. ?. ךי ןעשטנעװַאק
 ,רֶבָדְּב דיִמָּת ַחֹרְמ ?9!18021 ישנו

 .ַחיִּמַבֲא ד80ס1100108 (17 ס -) 8 ענעוואק

 /  .הָּוַהְקִל הָפּיק ס8תופוס; (2/. 9 -) 6. עקשופ-עווַאק
 לָּׁשַבְל םּוקְמִק 601166-ץס9 (קז. ךע --) + לגורק-עוַאק

 | ,הָּוַדק ֹוּב
 ,(ריפא דעבנ ןֹובָרָע 0811 :תּובְרִש 860טע19} 5 עיצװַאק
 ,עקצַאוַאק = קָאשטַאזַאק

 ,רּוּפָס 8ססנעש (עז ס -) 4 ענישטַאזַאק

 הֶׁשֶא 008880/ יטסנמפמ (2/ ס -) 5. עקשטַאזַאק

 ,תיִּקַָק
 .הָדָנֲא ,רּוּפַס 4816, 16806 (ן/. ס =) +. עלַאזַאק
 טֹוחֶמ 0088804 648200 (2/ 8 -) 4. !עקצַאוַאק

 .יִקוָק

 .יקוַק ,קָנָק לֶׁש (8'/008886 66/). ?עקצַאזַאק
 טס164 1606 !:קָנָק 0088808 (1/.|-) 8. 'קַאזָאק

 | ,בֵל ץיִמָא םֶדָא
 תעמ +ס0 08908 8 1808 קַאזָאק ַא ןפַאכ 46. --
 ,ותּוהל הגש

 ,מירּוסָא תיֵּב ,הָסיִפְּת עעופסמ (2/ סע -) 5. *קַאזָאק
 ?עקצַאזַאק = שיוקַאזַאק

601166-200864 

 .ןיִמְקרְמִק טפע18088 (ע1. ס =) 5. עמרַאזַאק |
 20-808 ט1צ-0089 (46 סע-)  לָאיָאק

 ,ׁשִיַּת ,רּוּתַע

 לֶׁש ,תּוכָלֵמ לָׁש 01 180 סעסשמ 00). ענָאױַאק

 ,הָלָׁשִמְּמַה
 .עליודַאק = עלדוזַאק
 ףֶלֶק ?יטמגק (0/ 6009) (עז. סע -) 8 רִיזָאק

 .(עבוכ לש הָחְצִמ ט180נ (2/. סע -) 5. קָארִיזָאק
 ,ענעלוָאק = עװָאלזָאק
 880- !בֵּכַרָה בֵׁשֹומ 6086ת-ט0צ (07 9 -) 8 עלזָאק

 שיח לש) רֹומֲח ומַת ן808, 886 ץסנ'8 1064
 ,(םיאנב לש) הָנֹוכְמ 968416 ;('דכו ץע

 ,ׁשיַּת לֶׁש 04 116-8:089 66/ ענעלזַאק

 .ךֶונַנ ,הָניִדְּמַה רֵצֹוא 666060טס1 5. אנֹוַאק

 .רָבְנִנ סעס88עסצ (20. םע -) +. ושטַאנזַאק

 = (+=- .ַחֵצַנְּמַה



 עוטטוװשטַאנזַאק

 ?1688טעצ)3 סא (40 8-) 8 עװטסַײשטַאנזַאק

 .ךֶונַנ ,רֶצֹואָה תיֵּב 6060 064

 .ַאנוַאק == ַאינוַאק
 ס2684} !הָסיִפְּת ענופסת זוַע 8086 (עז. ס -) =. עוָאק

 ,(םיקחשמכ יאָּמַר 1101:8961/ )400068 /0( 

 ס4000610ת61) םםמקזמהמ (2// סע -) 8. טַאק

 ילֵמ
 ,רֶבָו לּותָח ג0-081, 1014-688 (ן/. סע -) 5. טָאק

 ,(לותחלו !הֶאְלִה ְּךֶל שפע ! (60 6 1000-00/) 404. אטָאק

 .(א !הָצֵלֲה .הָחיִדְּב 1686 ?טמ, 1016 5. סעװָאטַאק
 ,החידב ךרדב 109 ?טמג םעװָאטַאק ףיוא --

 6816801ש, 1 0686 628/068/ םעוװָאטַאק ףיוא טונ --

 ,תוניצרב ,תמאב
 18 10 8 8ת1811 108000/ /? ?םעפע םעװָאטַאק ַא --

 ?אוה ןטק רבד םאה
 ,ץצולתה 40 ן689, 90 101:6 םעװָאטַאק ןבַײרט --

 ןֶחָדַּב ןסאסע (ע0 סם - ,-) 84 רעבַײרט-סעװָאטַאק

 .ץֵצֹולְתִמ
 ,םטווָאטַאק ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לסעװָאטַאק

 ,הָמיִׁשְר 680810806 (2/ | -) גָאלַאטאק

 .לױטַאק = קילָאטַאק
 08128?עסקגס, 618881ס (2/. ס --) =. עֿפָארטסַאטַאק

 ,ןֹוסָא

 ,רעטַאק = !ריִרָה רֹוע תֶקְּלַד ס868גמ . רַאטַאק

 תַרֹובֲע ם8ע0 !8טסנ טסת8} 80/610066 4. ענרָאטַאק

 ,םיִׁשּונֲע תַדֹובֲע .ְּךֶרֵּפ

 תַרֹובֲעַל טּופְׁש 6083100 (/. סע -) . קינשזרָאטַאק

 .ַעָׁשֹוּפ ,ביַח :ךֶרֶּפ

 הֵדֹובֲע לָׁש 01 ץסת81 86/ש10406 40/ ענשזרָאטַאק

 ,םיִׁשּונֲע
 6281 86עש10006,} 2810 טעכרַא ענשורָאטַאק --

 2816 (/70) :ךרפ תדובע ,םישונע תרובע 1800

 ,השק הדובע דטסניצ

 ,(ב יִׁש .רֶׁשֲא דט810מ קעיס. 161. ןרָאטַאק

 8 זח8ת יאס... ...רעכלעוו ירָאטַאק שנעמ ַא (106.) --

 ...ש םדא

 ,ילֹוּתמ 086מ0116 (עז. } =) 8. לױטַאק
 .יֵלֹוּתַמ 080116 46). שִילױטַאק
 .לול 110ת-מסוג86 (20. סע -) 8 ךוטָאק

 .ליִלְפ טסטטות, פסס} (עז. ס --) 5. עקשוטַאק

 00 1846 2 ולְנלַגְתִה 90 עס1} ש. ת ךיז ןעַײטַאק

 לַע קָּלֲחַה 90 84806 :לֹויְמְל הָלנֲעַּב עסֶנ 6עטס

 .דיִלָּגַה
 ,לֹּתְלַתֲה ,לּותָחֶה רוג 210968 (20 סע-) 8 עקניטָאק
 טס116ע- (עז. סערַאיל - ,םרעיל -) 8. רעילןטָאק

 ,תֶׁשֹחְנ יֵדּוּד ׁשֵרָח 81: 1:6416-181:61י
 .הָציִצְק ס1160 (ע/ |--) 5. טעלטָאק

 שיסור (ב ?ןרעדיולפ ,ןדייר 480ע626 שיליופ ןוֿפ רשפא (א

 ,רעכלעוו ,אסעסקמ4

 ךָאק -- 458 --

 טסעפסת 01 ןסשש טועוג (20 ס--) 8 עינַאקעלטַאק
 ,(א הֶּלַד הָחּפְׁשִּמִמ ׁשיִא

 ן=) 4 לַארדעטַאק
 ,(םיחצונל)

 .ערדעֿפַאק = ערדעטַאק
 ןֶחְדַּב 168001,! ןסעס1 ({) סע -)  קינװעטַאק

 ,ןְציִל
 ים טֹוׁשְב הֵּכַה 40 808, שמוע ש. 6  ןעװעטַאק

 ,הֵקָלַה
 ,הָליִזָנ 0014 (עז ס -) 5 רעטַאק

 .רָכָז לּותָח ם0-086} 9010-088 (ןז. ס -) +. רעטָאק
 {ס ץעצ תס 860- רעטָאק םעד יװ ןצעמוא ןרעה --

 ,טיאל בל םיש אל 160610 10 8 ץסעפסת
 ןגנְמ סעטפמ-םצ1מססנ (2/ סע -) 5. קישטנורעטַאק

 .תננְמ הָבֵתּב
 ,עקנורעטַאק = ענירעטַאק

 ,תֶנֶּננְמ הָבֵּת 8ס1069-ס1894 (1/. פ -) 5. עקנירעטַאק

 .ַעֵרְפַה ,לֵּבְלַּב סס 6180040619 שי 6. ןרעטָאק

 .הָבָּכְרִמ 6080 (2/. | =) 8 שטָאק
 0808:6-81811, 6800880- (ע1. סע --) +. ןַאשטַאק

 ,הָמֹוׁש 0100182686 (/40.) :בּורְּכ לֶׁש חֵלֶק םלטנממ
 ,?ןעשטַאק .ז ;טֹוידָה

 .לָלֹוגנְתֹה 90 ע011, דט811ס6 ש ?- ךיז ןעַײשטַאק

 .(ב הֵלָה 8481 פ?טזממ (2/. =) . ןשטָאק
 8ץע1:08 01 1018 ססנעמ, םעזורעקוק ןוֿפ ןשטָאק --

 ,םרית לש םיחלק (.4.) 608

 ןספסגס1, (2/. סע -) 8 פַאלעשטַאק ,בַאלעשטַאק
 01024108106 04 8 :הָּמִנ הֶכאָלְמ הֶׂשֹע טטמ216ע
 .ריִסָחְל יאָנְנ םָׁש 64

 ?(ץע לילג) ךֹורֲעַמ 011188-קו (ןע.ט --) 6 עקלעשטַאק
 ,(םינבל קילחהלנ ׁשֵּבְכַמ 081626061

 סס ע011 ש. = ךיז -|| :לֹלֶנ 90 ע011 ש. 6. !ןעשטַאק

 ,לֵלֹונְתֶה
 ==) חַּלָה 80818) 8פטמע (20 סע -) 4 2ןעשטַאק

 ,(ןשטָאק ,ןַאשטַאק
 יוָנַא רַּב לֶׁש 01 6364 06/. *ןעשטַאק
 .(רכמ ווא רַּב 0846 (עז. פ -) 5. רעשטַאק

 דוא םס/סע! סטסג-1סע8 (1/. ם=) 8 ערעשטָאק

 .(רונתב םילחגה ךפהל)

 8 080 4806- םערעשטָאק ןוא םעטעּפָאל (44) -

 .ער בתכ רשעו109

 .(הבקנג וָוַא רַּב 6001: (ץ/ ס --) 5 עקשטַאק

 .וָּוַא רַּב לֶש 01 4361 60}. ןעקשטַאק

 ,שירדיוק = ׁשִיֹרדיִאק

 הָיִנאָה רַרָח ס8מ1מ (0/ 8 50/) (ןז. םע --) . טייַאק
 86088100 !הָמֹוהְמ ןֹואְׁש 0186, ?טענט16 + ךָאק

 םִדָא 16801088 ץסענ8סת ;תּורְרֹיעְתַה ,תּוׁשּנַרְתִה 89וע

 ,ויִרָז

 תֶסֶנְּכ תיֵּב 0802800083 (2/

 .טיע םדא ייח ןיא (ב ,ןצישֿפיל ייב א



 קינַאֿבָאק

 ,בֵהַאְמ ,בֵהֹוא ןסטס; (2/ סע -)  קונַאכָאק
 רֵפֵמ 6001-2001 (4/. רעכיב-) 9. ךיב כָאק

 ,םיִלְׁשַבְּמַה
 ,רּוּנַּת ףַער 6116, 006מ 4116 (20 =) 5. לכַאק

 89006 102606 01 2006 (2/ 9--) 8 ןווייא-לכַאק
 ,םיִפָעְר לָׁש רּוּנַּת 1168, 076

 ,לבַאק = עילכַאק
 .לֿפעלכָאק = עילכָאק
 ,םיִפָעֶר לָׁש 09 11108 86/  ןעילכַאק
 ,תֶׁשָחֹוּב ףָּכ 8סססץ} 18016 (ע0 ןע-) 8 לֿפעלכָאק

 ,םיִרֲחֶא יִנְיְנַעְּב קֵֹע טטפץ-ט069} (ע/0) !הָׁשָחַּב
 ,םיִרָחֶא יִגְיְנַעְּב בֵרֶעְתִמ

 ;ַחֵּתֹרַה ,לָׁשַּב 60 0011 :לֵׁשַּב 60 0001 . 4. ןכָאק

 וס טס 88168000 (/00. וַחֹהָר 9סס 0011 ש. 2 |
 40 :לֵׁשַּבְתִה 80 טס 600166 2 ?= ְךַיו -|| :ׁשַעְרַה

 עס 06 !שֵּגַרְתַה טס 0 ס801966 (/לק) זַחֹתָר טס11

 .ףֵצֵקְתִה גמ 84 6
 (םסעס 18 8 801 ותם טלעװ וד םוא םומ טכָאק סע --

 ,םלועה תא שיערמ והנה 686 יט0110 8000? םוזמ

 186 ?סלטת 18 ות 8 ?90110011 טָאטש וד טכָאק םע --

 ,המוהמב ריעה
 16 18 ןמ ;שגרתמ אוה 6 18 62:01966 ךיוז טכָאק רע --

 ,ףצקתמ אוה 4 6
 קֹׁשָחה ,בהָא 60 06 {ת 1076 שומ 6 ?. ךיז ןעכָאק

 ,דָּב
 ;תּוׁשְנַרְתִה 281086000, 62401061069 4 שינעכָאק

 .הָמּוהְמ ,ןֹואָׁש 0186, ?טנמט16 ;ףֶצֵה 60

 ,תָלכֲאמ ע1/סװסמ-{8116 (עז םע--) 5 שטַארַאלַאק
 .ןיִַּמ

 |,הָאְמִח לֶׁש ְךֹודָמ סגוגזמ-81847 (2.ם--) עקיָאטַאלַאק
 .ןעיצָאלָאק = ןעציָאלָאק ,ןעשטָאלָאק
 ;ַחּוְּד .רּוכָע פסוג9166, ?010:0 46}. ענטומַאלַאק

 ,םּונֲע .בּוצֶע 4:10סזג

 .קֶּתְמִמ יח ףֶסֶּכ 68101061 5. לעמָא ַאק

 ,(הפנמל םוסחמ) רָגְסַה ןט8181106 8. רעטנַאלַאק
 ,הָבָׁשֹומ לָׁש 60100181 66. לַאינָאלָאק
 וָהָאְנ 60100180, 860816/ (2// |ן-) 8 טסינָאלָאק

 ,הָבָׁשֹומְּב

 ,חָבָׁשֹומ סס1סמצ (םז ס -) עינָאלָאק
 ,עשָאלַאק = עסָאלַאק
 ,ׁשֹחָּב ,רַענ 40 8816, 8011 ש. . ןעיצָאלָאק
 .טֵּפְמַּפ 0 0008400ע 0. 4 ןעשטָאקַאלַאק
 .עװָארולָאק = עװָארָאלָאק
 ,שָאלַאג = שָאלַאק
 סמס 01 מס 1689 01 ??סט- (2/. ס -) 8 עׂשָאלַאק

 ,(א םִיַמְנְכִּמַה יִקֹוׁשְמ דֶחֶא 8618

 1סס} (080) ּולְגַט 0813 (21. רעבלעק)  בלַאק
 : ,הָמֹוׁש

 גנ4

 ,1010822 שיליופ (א

 עקולָאק -- 489 --

 .עסַאבלָאק = סַאבלָאק

 הֶׂשֹע 88048200-88 (40 סע -) 8 קונסַאבלָאק
 לֵבֹוא סתס רטמס 6268 1010100ס6ת 1004 !?םיִקיִנְקַנ

 ,תֹופְרְמ

 .קיִנְקַנ 8818806 (/ סט -) 8 עסַאבלָאק
 הָצִק 2400-6004 01 2 קטמ (2/ 9-) 4 עבלָאק

 ,םיִבֹור הָנָק לָׁש בַעָה

 .לֶנָע רַׂשְּב ש081 5. שַיולֿפבלַאק

 ,הָפָׁשַכְמ רט19סמ } 802:061688 (2/. 8 -) 8. עינודלָאק
 ,הָכיֵמְׂש ,הָמְכִמ ןט116 (2/. ס -) 4. ערדלָאק
 םוסחמ) םֶלַּב ,ַחיִרְּב טטגנימ ןט1166 (27. | -) 8. טָארעװלָאק

 ,ןֹוליִק 40-טס9פ1מ (0/ 6 10600) :(ךרדל

 ,הָצַּב ץט60016 (2/. ס -) 5 עשוולאק
 סס}טצמקט8'8 1406) (400) הוי. הניִרְמ סעסובמולָאק
 ,הָקיִריִּמַא ,םּוּבְמּולק ץֶרֶא 88

 80 טס 6. ךז--|ורֵּקִנ 0 ץוסא ש. 2 ןעֿפולַאק
 ,ֹוּתְבאַלְמִּב יִּמֶא היָה 81סוט 46 8'000 רטסע

 זתהו//סעסם9 (20: ?ןנֹוצ ,רַכ 0018 44/. טלַאק
 ,ׁשיִרָא
 8 0016-0100066 100ע66161 ןלונ רעטלַאק ַא --
 ,חורה רק חצור
 ידי לע הדוד םטמ+ טַש 2081:1886 עמומ עטלַאק ַא --
 ,תונתחתה

 0016-100466 :ׁשיִרָא 18619101609 66}. גיטולבטלַאק
 0016- ;תּוׁשיִדֲא 146011161:6206 5. סַײק -- || :ַחּור רַק
 ,ַחּור תַרָק 8

 ,רֶבָל 61-1001:, 1108 טס102108 (2/. 6 -) 8. ןטלָאק
 ,(הלחמ) רֶעָׂש תַכְבִס ,קיִּלְק

 16 18 26- ןטלָאק רעד םוא ךוז טורדרַאֿפ םע (40,) --
 ,שקעתמ אוה 0019 דחמ681,;;1

 .ןטלָאק = ענעטלָאק
 םֶע ,םיִדָבָל םָע דש10ג 61-10018 664. עטַאװענעטלָאק

 ,םיִקיֵלק
 08188מ/ סקסת 08/11286 (2? |ן-) 5 סַאילַאק

 ,הָחּותְּפ הָבְּכרִמ
 ,םַאילַאק = עקסַאילַאק
 .םֵּפְמַּפ 0 68841961, 240016 6. ןעקַאילַאק

 חָכאָלמַב ןְמָא ס8/גםשפממסע (ע/ ן-) 5 ףַארגילַאק
 ,ןֶמֶא בָתֹוּכ ,הָביִתְּבַה

 ,הָּפָי הָביִתְּכ 6811108מ0מצ 4. עיֿפַארגילַאק

 .הָּנַמְק תֶלָּד 8נמפ1} 6001 8. עקטולאק
 ,ןעשטעילַאק = ןעשטילַאק
 לּולְסַמ 0814-ז1, טט661-018014 (20 פ-) עַיילָאק

 {טזמ :לְורַּבַה תַלֲמְמ ליִמְמ ע81/ ;(הלנע ינפוא לש)

 .(קחשמכ) רֹוּת (64 6 00706)

 {ס 80 סט 0? 0תס'8 עולָאק ןוֿפ ןַײגסױרַא (/0.) --
 ,וכרדמ הטנ טפצ

 .-ל רק היָה 90 06 0016 =. ת. ןעַולַאק
 לֶוְרַּב תַּלְמִמ 114616 1811086 (20 פ-) 5 עקַײלָאק

 נו מַא רט == ;הָּנַמְ



 ענולַאק

 טט8001-61061)} עוגס146ע-1086 (2. ס -) 8 ענולַאק

 .םיִּמְדִא םיִרָנְרִנ אֵׂשֹונ ץֵע ןיִמ
 ,לֶהְלקְמ טעס1108, סוגפ 04 ס10ס1 664/  עילאק

 ,לקלק 90 8011 ןכַאמ עילַאק --

 .ךעדנוא = עולַאק
 וָגְרֵא 0886, 0816 (0/ 4000 (20 ס-) 8 עילָאק

 טטמסס1- !;קֶנֲע ,ןֹורֲהַׂש 601:14066 ;(הרוחפ לשנ הָּכיִבֲה
 ,לָוְרַּב תַּלְסִמ עפ11:086 ;ןְפֹוא לֹּולְמַמ 4

 ,עשזולַאק = עשזעילַאק
 90 זמפוזמ, !קֶּזַה .ַעֹצַּפ סס גגטעס 0. 62 ןעשטעילַאק

 ,םּומ לַעַבְּל הֹׂשָע ,-ְּב םּומ לֵּטַה סנוקע166 6

 הָנְּתַמ םסוש ץס8ע'8 809 (םו ס-) 8 ערנעילָאק

 ,(א (םירצונל) הָנָּׁשַה ׁשאֹרְל
 00 40 בעסמג 4001 40 םעדנעילָאק ףױא ןווג --
 4001 רא19ג רט18ג08 01 8 תפקקצ תסש ץסםע
 ץבקלפ הנשה שאר תכרבב ךרבל םיחתפה לע רוח

 ,(ב (תונתמ
 יםומ 664006 :םּומ תמפוזמ (2/. ס -) א. עװטצעילַאק

 ,ןֹורָּסִח

 .עקילַאק = עקעילַאק
 .הָלֵא ףֵטָנ סס1סעגסמיק 4. עינָאֿפולַאק
 ,םּומ לַעַּב סעגעע16 (ןז. 8 -} 8 עקילַאק

 ,םומ לעבל השע 40 סעועק16 עקולַאק ַא רַאֿפ ןכַאמ --

 עַכֶצ ססעגקס164100 :עַבֶצ 6010ע (ע/. | -) 8 רִילָאק

 .רֹועָה הַאְרַמ ,םיִנְּפַה
 01 60170/86 001018, ט811088166 4600 עװָארִילָאק

 ןֶנמ ,םיִנֹוׁש םיִנַָנ לָׁש
 .עװָארולָאק = גודנרַולָאק
 ,דיִזָנ םסטע, עסע91686 ׁשִילֶאק

 ,ריִׂש ,ריִס ,ריִג 1126 4. ךלַאק

 ןָשְִּכ ןֹננמס-אז1ת (27. ס -) 8. ןוויוא-ךלַאק
 ,דיִס יִמ 11106-08961 8 רעסַאװכלַאק

 .דיִסְּכ ןזנמע 66}. גיכלַאק
 ,ריִס ןֶבָא ןונמס800ו16 (2/. רע --) . ןוטשכלַאק

 ;ףּומ ,םּומְלָה 8טט660-1188, 8טטססל-עט8ג סומלַאק

 ,םּומָלַק לֶׁש םיִּקַּתְמִמ סס1מ3108 01 8וטס60-118

 ןֹורְנִצ ,ראָוִצ תיֵּב סס118/ (7. ם -) 9. רענלָאק

 =! ולוְרַּב תֵפֶסְמ ע8ע086 (ץ/ ס--) 8  עלָאק
 ,(עילָאק

 ססת- !הָמּודְמ ,ןֹואָׁש ?טנגט1+} טמעס8/ 8. קילבעלָאק

 ,הָבּובְמ 1810
 .ֹותֹונְמּוא ןֶּב .רָבָח 60116846 (ע. ס =) +. ענעלָאק

 .ךלַא| = ךעלַאק

 ,ענטומַאלַאק = ענטומעלַאק

 ,רעדנעלַאק =(. | =) 5. רַארנעלַאק

 ןדיי ייב (ב .רָאיייײנ דונכל הנתמ ַא ,401664 שיליופ (א

 םוא םינזח ריב גהנמ רעכילנע ןַא ןעועג זיא ןלױפ ןיא

 ,הכונה

 עלעבמָאק

 םּוכ 08160681) 81:080806 (קת ס-) רעדנעלאק

 יהָנָּׁשַה
 00 420 1עסזמ 100086 40 2 6 ןעווערדנעלַאק

 ,(א תִיַבְל תִיַּבִמ ְּךֹלֶה סו6

 618 /06/, +ס} 00ת- (26 8-) 8 עקטָאקעלַאק
0) 8016 0129061:108 2 102/46 90 1176060? 

 ,(ב הָׁשקְׁש |2:/ ,200048/: 61/0160000 סה 1:י900)

 ,טֵּפְמַּפ 0 ן8נסס, סמ899ס/ ט. 4 ןעשטָאקעלַאק
 601160101 (עז ןריָאט - ,סרעט -) 5. רעטקעלָאק

 ,הָבֹוּג ,ףֵּפַאְמ
 ,הָצְבִק ,ץֶבק 601160410 (2 פ =) 5. עיצקעלָאק
 םושמ :הֶּתְמִּכ תנפמל-ספ/ (2/ סע -) 5 קַאפלָאק

 {ט+ 680 (1טסידמ קָנ/ 2100 060 סג ,500001/118 0

 תותבשב םירוחבה םיאשונש םֶר רֹוע עַבֹּכ 1207:0008)
 ,הָרֹונְמ עַבֹּכ 8186 ?'ג (םיבוט םימיגו

 שארב) תֶלֹבְרַּכ קֵרְׂשַמ ססנגפ (ע/. ןע--) 5  'םַאק
 ,(לוננרתה

 ,יִׁשֹקְּב ,-ָׁש טַעְמִּכ וטפע01ש 600. םָאק ,!םַאק
 ,תֹורּוְמ ןֹורָא 611689 04 6ניפטסני8 ( עז, | =) 5. רָאמָאק
 : ,דָאמָאק == עדָאמָאק
 רַׂש ססנמזמ8מ0889 (עז. | -) +. סנַאדנַאמָאק

 ַה דֹּקַפְמ ססנגתג82061/ (קז? | -) 8. ריודנַאמָאק

 ,אָבָּצַה דֵּקִּפ 0 601010826 ש. 6. ןרודנַאמָאק
 ט820) :רֹּוּקְּפ ססנמ10826 (2/. ס --) 8. עדנַאמָאק
 ,דּודְג ססצמץפמצ, 6
 ,עםָאב ,ז ,עדנַאמָאק עמָאב --
 .ענרַאשזָאפ .ז ,עדנַאמָאק ענרַאשזָאּפ --

 ;(אבצ) רֵּקַּפ 10 001010826 6. 7. ןעװעדנַאמָאק
 ,הָּוַצ ,דֹקֶּפ 0 0061, םוסס 618

 טנמלרסננ ןֹוּתְחַּתַה תִיַּבַה ססנמעגסמפ 5. 2/. םנָאמָאק
 ,(ילננאה

 ,(שותי ןימ) הֵּקִּב םמפ?פ (םז סע =) 9. רַאמָאק
 :ןֵכָׁש ,רֵּיַד 100801, 9688ת? (ע/. סע --) 5. קינרָאמָאק

 ,הָמָרֲא דַדֹומ םוגניטסץס1י ;ןיִד תיֵּב ַחיִלְׁש 4

 ,הָריִּד רֵכְׂש סם 5. ענרָאמָאק
 .רַאמָאק = ערַאמָאק

 .(ד קומ 89196/ (2/. | -) 5 ו!ׂשַאמַאק

 ,(ה םַּפְרַּכִמ םֹדָא גיִרָא 200 ?080/8ת 80011  ?שַאמאק

 הָׂשֹע 880סע-גהעסע (2/ סע -) 5. קינשַאמַאק

 ,םיקּומ
 עלעבמָאק

 ,(גד ןימ)

 ,אבנ
+ 

 תיִטְּפ 1180-118מ, 110006406/ (2/ ס--) 4

 ;4 ,םאק ,"רעמורק רעד עקשיֿפי ןיא ןשטיװָאמַארבַא ייב (א

 -ַאב זױה וצ זיוה ןוֿפ ןיינ ,4016400086 שיליופ ןוֿפ סיוא טעז

 ַא ו616801 שילױפ (ב .עדנעילָאק .ז ,רָאי םעיינ םוצ ןסירג

 -שָאק יד ןיא שצונַאב ןבָאה רעדניק עכילטסירק סָאװ ,רעפַאלק

 שילױפ (ד ןקַאוטש יב גנוטײדַאב רעד ןיא (ג ,טעלָאיצ
 ,אָץאהיזפ שיסוו (ה ,2



 םזִינומָאק

 ,םיִסָכְנְּב ףּוּתְּׁשַה תַרֹוּת ססצממגטמופזמ . םֹוונומָאק

 תַרֹותְּב קיִוֲחַמ ססעמעגטת180 (2/ ן=) 4. טסונומָאק
 ,םיִסָכְנִּב ףּוּתְׁשַה

 ףֹוּתְּׁשַה תַרָוּת לֶׁש סוג 6 60/. שיטסיונומָאק

 ,םיִמָכְנִּב ףְּּׁשַה תַרֹותְּב םיִקיִזֲחַמ לָׁש ;םיִמָכְִּ
 ,ׂשַחַי ססמנמנטת1081104 (2/. 8 -) . עיצַאקִינומָאק

 ,רּוּבִח

 ,הָּדְנֶא ססעגנמטמס (;/. פ -) 5. ענומָאק

 ,עקלעועמַאק = לױזומַאק
 ,דַעַו ססעמנמ19066 (2/. | -) 5. סעטַימָאק

 ץיצ ןיפ הָליִמּמַה הַּת 681010110-108 5. וש-ןלומַאק
 ,(הדשה

 ,חָא 110-1806 (עז. סע -) 5. ןומַאק

 המעְנ טגותגמסיק-םדחססק .שז? סע -) 5.  רַאנומַאק
 ,תֹוּברַא

 .ןומַאק == קונומַאק

 ןֵכָׁש ,רֶיַּד 1000, 960849 (2/ סע -) 8. קונומָאק
 קננרָאמָאק ==)

 ,ןומַאק = קענומָאק
 ,הָׁשְרּומ ,דיִקְּפ ססזמזמופפפזיק (27. | -) 5. רַאסומָאק
 יהָּדְקִּכמ ססנמומופ58:180 (1/. |-) +. סַאירַאסומָאק

 ,תֶרָמְׁשִמ
 ןיִמָא 60110018810ת0/ (20 |ן-) רענָאיסומָאק

 .ןֵבֹומ
 ס01010188104 (27 פ -) 5. עיסומָאק

 ,דַעַו 6011010666 ;הּוניִמֶא

 601010, 001010 804014 00- (// )=  =. רעקִימָאק
 .ןָחֶרַּב םג6418ת

 .ףּוס 1066 =. ׂשֵיֹמַאק
 יַחְּדַבְמ 601מ1081 60. ׂשִומָאק
 .םיִּדָּקִנ םֶחָל ר 8. טיורב-שומָאק
 ,םעילמַאק .ז זלַה טֹולְמַּכ 081016010 קוצָאלמַאק

 ומצמ גרא) םֹולְמַּכ 0810160 8. טעלמַאק ,טעילמַאק
 ,(םיזע

 ,םֹולְמַּכ לֶׁש 01 ספג109 64. ןטעלמַאק ,ןטעילמַאק
 ,בָנָר ,שּוג ןגנממ, 6106 (2/. פ -) + עמָאק
 ;ןָהְדַּב 001016 8610 (2/ |{=) 5. טנַאידעמָאק

 ,לֶבָח לַע נֵּכַדְמ ,ןילּול 904
 ,ןילופ לָׁש 80ע008116 66}. עקסטנַאירעמָאק
 ססזמוס 2609/088 (4/ ס9=-) פ. עקטנַאידעמָאק

 צד 1 =

 לַע תֶנֶקַרְמ ,תיִנְָלול 1010916 801ע0086 !תיִנְהִדַּב
 | 'לָכָח

 ;םיִלּותֲה ןֹוֲה 600066/ (26 ס-) 8 עידעמָאק
 ,זא ןיִּדַמְצַא ,םּוקְרק ס1עס8

 ,(םירָבנלנ הָיְזְח ט081860085/ (2/. ס -) עקלעז זעמַאק
 ,םָבֵׁש בֵכֹוּכ 601164 (2/. | -) 5. טעמָאק
 .רַאנומַאק = רַאינעמָאק

 ,ןצישֿפיל ייב גנוטיידַאב רעטייווצ רעד ןיא (א

 עיצידנָאק -- 441 ---

 ,תּוׁשאָר ססתגמנמ0, 16860618מ10 (60.) . עדנעמָאק

 .הָנָהְנַה
 ,רֶחּויִמ רֶדָח 010804 ! רֶדָח סמנמססנ (ץז. | -) 8. רעמַאק
 ,רַאמָאק = רעמָאק

 ,רֵבָח ס0101806 (2/ | -) . רַארעמַאק
 לַע דיִקְּפ סםהזמסס:/2ות (2/ -) פ. רענודרעמַאק

 ְּךֶלֶמ לַכיֵה
 .ןְלֹוק 618/250ת (ן/. פ -)  ןָאטרעמַאק
 יקַּד דַּב גָרָא ספנמט10 5 ךוטרעמַאק
 | ,רֶחְֶמֶמ ססזמצמסנ'ס6 5. עיצרעמָאק

 ,יָרָחְמִמ ,רֶחְמִמ לָׁש ססמנ181 66. לעיצרעמָאק

 .הָמָחְלִמ 110 89נ18816 (עז ן=) 8 ףמַאק

 ססזמץעס86:1 (ע/. ןריָאט -- ,סרעט --) 5. רעטןװיזָאפמָאק
 ,תֹוניִגְנִמ רֵּכַחְמ

 ,תֹונּנְנַמ רּוּבִח ססעממס81010ת (קז. ס --) 8. עיציזָאפמָאק
 חונקל) תֹורֵּפ לָׁש ליִׁשְבַּת 8000000 1/016 5. טָאּפמָאק

 ,(הדועס
 ססנמקפת1סמ (ע/. ןע .-) 4. ןָאינַאפמָאק

 ,ףָּתְׁש

 ,הָיִמּונְּכ ,הָרְבָה ססענקּפמצ (27 ס -) = עינַאּפמָאק
 .רֵּבַחְתִה טס 888001816 יג = ךוז ןרינַאפמָאק
 .ןיִּפְצַמ ,טְננּמַה םֵחֵמ ססזמץפ88 (2/ |--) 5. סַאּפמָאק
 הָּפּונָח ,חַבֶׁש ססגטנועמסמ+ (?. | -) 5. טנעמולפמָאק
 ,ותיצמתו חמצ ןימ) רֹופְמַּכ ס2נמקמס 8. רעֿפמַאק
 לֶהֹּכ םקֹווט 01 ס2זממקמסע 4. סעטרופש-רעֿפמַאק |

 .יָרֹופְמַּכ

 ַּת ססנמץניס88 (2/. | =) 8. סערפמָאק

 יזַָנַג .רֵּכ .ְּךֵּפ ס8ת (2/. ןע .-) 5. ןַאק
 םידימעמש ףסכה) בֶרֶעמ 890846 (1/ ןע-) 8. ןָאק

 ;(קחשטנורֹוּת טטעמ (44 6 00006) :(םימלקב םיקחשמה

 ,םיִלָלֹוחְמ תֶכָרֲעַמ 11ט1:6 (0/ 6: 00066)
 ,לַאוװענַאק = לַאװָאנָאק
 ,הָלֲעּת 6108 (ע7. ס -) 8 עװַאנַאק
 :רֹוּנִצ ,הָלֲעָּת ס8/ 688תתס) (2/ |-) 4 לַאנאק

 ,הָעְלְקִמ ,חֶָתֹוּת ספנ100ת, יטמ (2/. ןע --) =. ןָאנַאק
 ,םּוּבַנַנ םסמגמ 8. עילפָאנָאק
 ,אָּתִפִצ ,הָּפַכ 8038 ס0טס0 (מז. ס -) 5. עּפַאנַאק

 ס2מהזק;, סתם (206 סע-) 8 קורַאנַאק
 ,(רופצ ןימ) תיִרָּנַה

 ן-) 5. סערגנָאק
 ,הּוִמַנְ

 60060010 (ע/. ןריָאט -- ,סרעט .-) 5. רעט|קודנָאק

 .חָבָּכַרָה גיִהְנַמ
 ,רָחְּבַהְל דַמֹוע 08064108+ (ע? | --) . סָאדודנַאק
 הֶׂשֹע 0021600100/ (1/. ס0-) 5. רָאטַידנָאק

 ,םיִּקּתְמַמ
 ;תֹויָרְּכְמ .םיִּקַתְמַמ 60210000ת6ע} 9. רײרעט!דנָאק

 םיִקַּתְמַמ תַריִכְמ תיֵּב
 81108110ת, ;יאְנְּת 60861110ת (2/. פ -) 5. עיצודנָאק

 ,הָדֹובֲע ,הָרְׂשִמ סנממ1סץממסתל

 ץ914461 !רֵבָח

 ,תַשֹּבחַת
 5 ו7

 ,םיִריִצ תַפמֶא 00084688 (14.



 רעקוצ-לדנַאק

 רֶּכס 8ט08ע-0800צ 1001-0806 8. רעקוצ-לדנַאק
 ,(א דּולְּג

 ,תֶׁשָרְבִנ סמ8066116ש (21 ס--) 5. ערבַאילעדנַאק
 .ץֶבֶׁש ,תיוָש ססטט1810 . עיצלואװנָאק ,עיסלואוונָאק

 ,םּוּכְרִּפ

 יָאװענַאק = יָאװנָאק
 ;הָמָקְרָל ןּוטַא ;(םיתשפ גרא ןימ הֶוְנַמ ס8תט988 5. עװנַאק

 ,םיִרָּיצַה דַּב
 ,(בתכמל) הָּפָטֲעַמ סמטס100ס (ע? ן=) 5 טרעװנָאק

 .ןעקיוימ = ןעקױנַאק
 ,תיִדּוּדַה ססמס (ע/ | -) 3. םֹוגָאק

 ,בָלָּכ ןֹועְמ 408-3016, 1:0ת261 (22 ס --) 4 ערונַאק

 ,הָרּואְמ
 ,לטנָאק = לזנָאק
 0086) !תיִוְו 80816 :עֶלֶצ ,דַצ 8146 (2ז. | -) 8. טנַאק

 ,הָניִדְמ ,ץֶרָא ססטמפנצ !הֶּפָׂש 0096
 תֹונילְּמִמ הָניִדְמ :ליֵלָנ 0890 (ןז. ןע -) =. ןָאטנַאק

 ,הָּיְרַציִוְׁש
 06 ?סעסט889 טמ ?סע (ע? |--) 8 טסיונָאטנַאק

 8016- :אֶבָּצַה תַדֹובֲעַל לֶדְנִמ ׁשיִא תגו11ופש םסעט6

 ,(היסורב םינפלנ לֵיַח ןֶּב 8'101 פסמ
 !תֹונֹוּבְשֶהַה רַדֲח ססטמסנמש-עססנמ (ע/?. | -) 8 רָאטנַאק
 .קֶסֵעָה רַדֲח 6

 יִנָחְלְׁש טפת:סע (ןץז. סע -) קושטרָאטנַאק

 רֵרֲח לָׁש 09 ססטמס0מ-עססומ 46/ עקסרָאטנַאק

 .ינֲחְלְׁש לֶׁש 01 801:61 :ןֹוּבְׁשֶחַה

 ,הָבֵּתְכַמ 6084 (ןז. ס =) 5. עקרָאטנַאק

 לַעַּב ,תֹוָּו לַעַּב ס0ע46100, םמשטןהע 66/ גיטנאק

 ,תֹועָלְצ
 .רָּכִנ ,הָאְרִנ ט181016, 6ש10686 66} גיטנָאק

 ,ןֹוּבְׁשַה 8000ט29 (2// 9 -) 5. עטנָאק

 לע חקל 60 1846 סתם 616616 עטנַאק ףיוא ןעמענ --

 ,הפקהב חקל ,ןובשח

 רֶפֵמ 8000טת-טססצ (2/. רעכיב .-) 5. ךובן-עטנָאק

 ,תֹונֹוּבְׁשֶחַה

 00 !ַעֹוּבִר הֹׂשֲע .ַטֵצְקַה 00 80ט816 2 6. ןעועטנַאק

 ,ֹודצ לַע ַחֶּנַה ץטג6 סמ 108 6

 .ןֹוצָר עַבְׂש ססם?סמ6 66). סנעטנָאק ,טעטנָאק

 .ףֵלֹיח ןֹובְׁשֶח עטנגתומפי 8000ט29 8 טנערוקעטנָאק

 .ןוַח = רעטנַאק
 0006180826180 (2/ ס--) + קישטדנַאבַארטנָאק

 .םֶכָּמַה תַחְרְבַהְב הָרֹוהְס םיִנָכַמ טמ וג8:8:161

 8ז4ט9-- !םֶכָמ תַחְרְבַה 6006/808ת6 עדנַאבַארטנָאק

 ,םֶבָמ תַחְרבַהְּב הָמָנְכַּנֶׁש הָרֹוחְמ 8166 8

 .עילָארטנָאק = לָארטנָאק

 קרוב :טֵלֹוׁש ס0מסעס11סע (1/. | -) . רָאילָארטנָאק
 ,ןֹוּבְׁשֶח

 .448601520046ז שטייד (א

 יָאוװענַאק י-- 440 ---

 תַקיִרְּב :ןֹוטְלִׁש 0020ע011 (קע ס--) 4 עילָארטנָאק

 ,ןֹוּבׁשֶה
 קֹדָּב :-לַע טָּׁש 60 0021ע201 2 6 ןרולָארטנָאק

 .ןֹוּבְׁשֶח
 ָּךְפַה ,דּוגָנ ססתל1289 (קז. | =) 8 טסַארטנָאק

 00011801/ 2890610029 (2/ |-=) 8 טקַארטנָאק

 ,הָנְמֶא רַטְׁש ,הָנִמֶא
 ,דָגָנְּב ססת?טפצצ 1 ת סקמס81104 006. ערטנָאק
 ,עדנַאבערטנָאק = קושטנַאבערטנָאק ,טנַאבערטנָאק

 ,קנשטדנַאבערטנָאק
 ,םיִריִּכמ : תּורָּכַה 80081018206 5. טֿפַאשטנַאק
 טוש) לֹונְרַּפ 1680מ6/ שמוע (27. סע -)  קישטנַאק

 ,(יסור
 הֵעַּב ,רֹמָּג טס סת0, 1118מ 0 6. ןעשטנָאק

 ,(םיבנעמ ףוש ןייג קִיִנֹק 6080 4. קָאינָאק
 10106 !ביִבָח ןֹויעַר םסממצ (2? סע -) =. קָאינָאק

 .ץֶמֹא ,ַחֹּכ

 וחכ הוב 4880 18 18 101:06 קָאינָאק ןַײז זוא סָאד --

 ,לודנ

 ,םֶדָא לֵכֹוא סםמתנפ) (עז. } -) =. לַאבונַאק
 ַחיִנְׁשִמ םצעססצמ,} 808016-זג8ג (2/ סע -) 8. ךוינָאק

 ,הָוְרֶאָה תֵרָׁשְמ ,םיִסּומ לַע
 ,הָוְרֶא 898016 (2/ ס -) 5. עינשוינָאק
 ןְּתְלִּת ס1סטסע} 961011 . ענישטיונָאק

 .ץענַאק = ץינַאק
 יִמְי ,הָרְנַּפ ס8080008 א 20 סעלוקינַאק

 ,םיִדּומְּלִמ

 ,הָעּונְת יִלְּב תֹוא 600802885 (27. |-) 5. טנַאנָאטנָאק

 ,לטנָאק = לוסנָאק
 תּודיִקְּפ תיֵּב 604801806 (26 ן-) 4 טַאלוסנָאק

 .ריִּצַה
 0008118110מ 0? םמץצפ10- (2/ ס -) 4 םעלוטנָאק

 ,םיִאְפֹור דֹוס 188
 טַּפְׁשִמ יִפְל 6008010011081 06/ לענָאיצוטוטסנָאק

 ,הָכּולְּמַה
 טַּפְׁשִמ 000801040:04 (1/ ס--) 5. עיצוטיטטנָאק

 ,(הנידמ לש תוידופי תונקת) הֶכּולְּמַה
 חַנְהְנַה דַעו ססת8ו8?סעצ (2/. 8 -) 5. עירָאטסוסנָאק

 יִתָסְנְּכַה יִגָיְנע
 תיִּב ססתפסעט8?סעצ (2/. פ -) 5. עירָאטַאװרעסנָאק

 .הָרֵמְוְו הָריִׁש דּוּמַל
 ןֶשָּיַה רדס קיִזֲחַמ ססמפסעט84106 60/ וויטַאװרעסנָאק

 ְךֹתְל הָקִיִרָז 01ץ8001, סתסומפ (2/ ס-) 8 ענַאק

 םילזונ וב םיקרוזש ילכ ןֵקֹה 626108-891100:6 !םִיַעַּמַה

 .הָנֲאֹּה 6010806 (/7).) !(תעבטה יפ ךרד םיעמה ךותל

 םילװנ קרז 40 2176 תמ 0ת01מ8 ענַאק ַא ןכַאמ --

 00 021046 (/20) וןקה ידי לע שיא יעמ ךותל

 .=ל הנַאתה

 8. יָאװענַאק
 ,םיִרְמֹוׁש

 ׁשֶפֹח

 תְַל ססתטסש, 6800 (2/ סע -)



 ןעיָאװענַאק

 הּול 90 ססםטסצ, 680029 ש 6. ןעיָאװענַאק
 ,םיִרְמֹוׁש

 ;םיִמּוט אֵפֹור 10:80-40090ע (עז סע .-) 4 לַאװענַאק
 ,שמַאטרַאּפ ==

 .ןענעק = ןענָאק
 ,רֵּנַה בֵנְז ,רָּגַה יִרָיְׁש 680010-606 (עז. | -) 3 ץיענַאק

 ,זא הֶּלִיַל ּתַרֹונְמ 11 !וגמ148:100-!81ממ
 יץענַאק ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ; ,לצענַאק

 עינָאֿפולַאק = == עילָאֿפנַאק
 ,םִרָחַה 6001180806 0. ןריקסוֿפנָאק
 .קֶּתְמַמ ססנח319 (עז. | -) 5. טקעֿפנָאק
 .םיִּקַּתְמַמ ס0110טע6, 80060100848 5. רוטקעֿפנָאק
 .רעֿפמַאק = רעֿפנַאק

 .הָפֵסֲא ,הָצֵעֹומ 6001616006 (עז. | -) 5. ץנערעֿפנָאק
 ,םעטורופש-רעֿפמָאק = סעטורופש-רעֿפנַאק
 יֵרָׂש שאר 6882060109 (20 ס8-) 8 רעלצנַאק

 ,הָכּולִּמַה
 80 סניגס146119-011106) (20/ ס-) 8 עירַאלעצנַאק
 ,הָלָׁשְמַּמַה יֵרְפֹוס תַּכְׁשִל 8681-041166, 6

 .עירַאלעצנַאק רַאֿפ גיסַאפש ,עילַארעצנַאק

 יָנְִּל הֶרָמִוְו הָניִנְנ 6080629 (ע. | =) 5. טרעצנָאק

 .לֶהָק
 ץסע?סעצמסע ות 8 ס0ת- (2/? |--) 5. טסוטרעצנָאק

 ,לֶהָּמַה יִנְפִל רֵּמַזְמ ססעצ
 ,הָרָחְתַה 60 ססגקס06 . 4 ןרירוקנָאק

 ,תּורָחְתַה ססמממס61610מ (קז. } -) 5. סרוקנָאק

 ,הָרָחְתִמ ססמממס11901 (2/. } -) . טנערוקנָאק
 ,תּורָחְתֶה ססמנמס11910מ 5. עיצנערוקנָאק
 ,לֵוֹוּפ 80ט1מ/-6ץ66 60} עקָאסָאק
 ,םיִצֲע תַמְרֲע טסס004-ק116 (ץ/. סע -) 5. רָאיטסָאק
 8ט16 01 :תֶׁשֹּבְלִּת 6080ט06 (2/7 ןע --) 8. םויטסָאק
 : / | ,םיִדָגִּב ךרֶע 98

 ;וָנְרַא ,הָבֵּת טסצ, 6880, 0068 (2/. ס.--) 8 ןטסַאק
 ,(םיכ לש ןועשבנ ץיִפָּקַה תַבֵּת ט8ג1 (0} 6 106:0/)

 ,הָאְצֹוה 6089, סאװמסמ86 5. 27. !ןטסָאק

 ,ריִחְמַּב הֹּלֶע 00 6080 ש. 1 ?ןססָאק

 איצוהח 60 8600 זמגסמ 1מ00סע ןטסָאק ךוו ןזָאל --

 | .בר ףטכ
 ,רָאיטמָאק = רעטסָאק
 ,ראָּוַצַה תַחַּפְטִמ ם60166900169 (2/. ס -) 8 עקנוסָאק
 ,רוטַאק == רעיסַאק

 לַע דיִהְּפ 628מ16/ (ע/. |=) 8. רוסַאק

 ,רֶּבְוִנ טעס85ט1ע0ע ?(רחסמ

 60 םמתמט}; עס- ;(בתכ לֵּטַּב סס 680061 ש. 6. ןרוסַאק
 .ןיד קספ) לֵּטַּב טס6

 זמסתסע- :םיִפָסִּכַה רֵצֹוא עס8טנש (/. פ -) 8 עטַאק
 ןורָא ,ףְֶּבִק תַבֵּת טסצ, 89סמפ-טסצ, 60689/8 6
 ,הָלֹורְנ תּוּמַּכ 086 ןט28097 :ףֶסָּנַה

 תַרְזֲעַּב !
 וי

 תיבב) ףֶסֵּכַה

 ,לפטעל-טכָאנ ַא ,48080605 שיסורניילק (א

 שינערַאדּפָאק -- 448 --

 ,ריִצָח-לַגַמ 80ץ4מ6 (ןץז. ס -) 9. !עסָאק
 ,רֶתיִֵמ ,קֵרֹוע 6440מ, 81תסש 8. ?עסָאק
 8181, !ןֹוםְכַלֲאַּב יּוטְנ ,רֶׁשָי אל סט11036 66/. ?עטָאק

 ..םיניענ הָוֲענ 6088, 80ט109 :!עַּפְׁשֶמ 8101?

 םיְִסֲעָה רֶּפֵמ ס88מ-טסס1 (עז. רעכיב --) 8. ךוב|-עסַאק

 .ןֶמְזִמ ףֶסֶכְּב םיִׂשֲעַּנַה
 ,(ריצח) רֹצָק 00 תגסיש ש. 6. ןעסָאק
 ןִמ ַעֹרָג סס 0080 006 1מ6 1106 ש. 6. ןרינעטַאק

 ,ריִחְּמַה
 046 רטתס 2088 (2/ ס- ,-) פ. רערינעטַאק

 .ריִחְּמַה ןִמ ַעֵרֹוג 6סישמ 606 ץ;6
 ושסזמפת דטמס 06808 (4/. ס--) + עקרעריונעסַאק

 ,ריִחָּמַה ןִמ תַעַרֹוג הָּׁשִא סיטמ 686 קע6

 8100620688 ; ןֹוטְכַלָאַב הֶּיְטְנ סט1106מ688 8. טַײקעסָאק
 ,ַעּוּפְׁש

 הָלִפְת תיֵּב שסןופמ סתטנסג (27. סע --) . לָאיצסָאק
 .יָנָלֹוּפ

 ,עַבֹוק םס1זמס+ (ע/, 9 --) 5. עקסַאק

 .בַּבַה סס 081168} 10ת016 ש. 6. ןעקסָאק
 סזיסק, 214. (774.) ולָגֲא ,הֶּפִמ סעסע (?.| -) 5. 'ֿפַאק
 ,םַעמ ,תֶצִק 6
 ,ףסנ עס 6/ס0 פַאק ַא ןָאמ --

 השביה ףוחב ןש) שאר 0800 (060ו) (ם/. |=) 5 ?פַאק
 ,(םיה ךותל סנכנה

 ,תָלֹנְלִג ,שאר 8084 (2/ ֿפעק) 8 ֿפָאק
 עמש 60 118064 211620ו901ש ּפָאק םומ ןרעה --
 ,תוריהזב
 +0 1864 0268 2121ת8 ּפָאק םעד ןכערב ךיז --

 ,וחמ תא ענוה

 60 םס9 114 03 ּפָאק ןוֿפ םעפע ךיז ןגָאלשסױרַא --
 רבד קחרה 8 1068, 10 מות 07 16 םס 1009

 .רבדמ בֵׁשֹחַמ לדח ,ובלמ

 ,טסָבמ היה 900 06 ווץפִ} ּפָאק ןוא ןבָאה (46.) --

 םוכסב ּעצְמִמ ךרעב 249 גת םס46 םָאק ףיוא ּפָאק --

 .עצממ
 ,ןומחב קחדה 00 6םעסת4! םעק יד ףיוא ןווטש --

 +סץֿפץ?טצשש , ףױרַא םוֿפ יד טימ ןוא ּפָארַא ּפָאק ןטימ --

 ,הלעמל םינותחתו הטמל םינוילע ,דּפהמ טט28146 64סטמ

 ?גס 06000 181:6 !טנַאװ ןא ּפָאק ןגָאלש ךוז רע לָאז --

 !ןטשה והחקי תותנ !

 .(א לּולֲע 9ק9 06/- לווַאפ פַאק

 ,ליִעְמ 0089 (עז. ס -) 5. עטָאפַאק
 ,לווַאפַאק = לַאּפַאק
 (ב לֶׁשְבִמ םָחָל ּלֵבֲאַמ ק808606 4. ןאפַאק
 ;םּורע םָדָא 0ע8197 עסזפסמ (20 סע -) 6 קינרַאּפַאק

 ,לָבָנ ץסםייס
 .הָנָאְּד טסעעצ 8. שינערַאדּפָאק

 טצונַאב זיא טרָאװ סָאד (ב ,ניאייֿפ ,0808016 שיזייצנאדֿפ (א

 .ץיגרעבוג רעקסנימ וקָאדערַאװַאנ ןיא ןרָאװעג



 שינעלודּפָאק

 ַחֹנַה לּובְלְּב ססת?ט8סמ .ׁשִינעלודּפָאק
 6ע0ט016 :לֶמֶע 8680-2108/108 . ׁשונעיורדּפָאק

 ,שונעלודפָאק == ;הָרֶצ

 ,םֶרֹפְמ לֹוננְרַּת ס8/סת (ןז. רענעה --) :. ןָאה|פַאק
 .שארְה בָאְּכ 8080 8006 (2/. |{ -) 8. גושִיַווופָאק

 .לָּבְלַּב סס טס+ט86 ש. 6. ןעױוֿפַאק
 .זא תַמ ,דֵבָא 1086, 0080 00/). טופַאק

 ס 06 1086, 40 ץס118מ טוּפַאק ןרעװ ,טופַאק ןויג --

 ,דבא

 ,ריופַאק = רעױפַאק

 .רֶגָנְתִמ ְךּופָה ססת?/ּפעש / 1000486 646)}. גוררעױפַאק

 ססתסע8עצ) עסטסעמס}}) 986 יטעסמ} 600 ריופַאק

 ְךּומָה ןָפֹואְּב סט
 טס ?טטמ ?סקֿפץסטעטץ 00 !טעמ ריױפַאק ןרעקרעבוא --

 .חלעמל םינותחתו הממל םינוילע דפה טץט8106 6סטמ
 םוא תהו 808808 סמ רױפַאק ךיז ןלעטש רָאה ענַײז --

 ,ורשב תרעש רמַפת 4

 .טופָאק = לופַאק

 ריע) הָיְלּפַמ לָׁש 09 :סקצ1 (6 ?06ש) 66). רעילופַאק
 .(היסורב קסנימ ךלפב

 8 זסטפמ מֹותֹפ שינערעהוצנָא רעילופַאק ַא (66.) --
 ,םנ ומר

 ,בּורָּכ 680084:6 9. עטסופַאק
 םח ףיִנָצ טטסממפמ'8 082 (2/ ס-) 5 עצופַאק

 .םיִׁשָנְל
 .ןטֿפַאק = ןַאטֿפַאק
 1680-6106מ) 4610016+ (2/. רעכיט --) 8 ךוטופָאק

 ,ׁשארָה תַחַּפְטִמ 104 10 06
 ,ףיִעָצ הֶּפֵּכ ססש1)/ 8000 (28 סע -) . רוטפַאק

 .הָרֹונְמ עַבֹוּכ |ממק- 6
 .רֶצֶק דָגָּב 1806869 (2// ךע -) לטֿפַאק
 .ךרָא דָגֶּב ןסמ8 0086 . ןטֿפַאק

 .םיִׁשָנְל רֶצָה דָגָּב דשסצמפמ'8 180268 (ץ/. ס -- )5. עטֿפָאק

 גָד 8100860 םסעעומש (1/. ס -) 5. עקנַאשטּפָאק

 .ֶׁשֲעְמ קֶּלַח .ןְׁשעֶמ ַחּולְמ
 00 81008460 !ןְׁשֲעְּב רַהְׁשַה 00 8תגט9 ש 6 ןעׂשטפָאק

 ,('דכו םיגד) ןֶׁשֶע 8ממס1:6-6עש

 ,ריופַאק = ךיירדִיֿפַאק

 םּופד .םּומָא 1880 ם0000-1/06 (2/. סע --) 8. טיפָאק

 ,(ב לַענ

 .ןרָה :ןֹוח 080181 (27. | -) פ. לַאטיּפַאק
 ,ןֹוח לַעַּב 081081189 (2/ |--) טסילַאטופַאק

 ,רֶּבְכִנ .ןִיצִמ ס801981, ונממסזץ0809 601. ענלַאטיּפַאק
 שאר זאְבְּצַה דיִקְּפ ס8ק?81ג (עז. סע -) +. ןַאטיפַאק

 .לֵבֹה בר .הָיִנֲאָה

 .קרפ סםפמפסע (2/ ךע - ןע -) לטופַאק

 ,םיפָאק = :הָמְרַּפ ףֶלֶפ 8001 (2/. ס -) =. עטיפָאק

 ןיא) ןרָאלרַאֿפ ,08001 שיױיײצנַארֿפ ןוֿפ ,880011 שטייד (א
 ,802צ310 שיליופ (ב ,(ןליפש

 לַאקעֿפַאק י-- 444 --

 עס זפת- 0.3. ךר --| ורֹפָה 10 018 ש. 6 ןעַײּפַאק

 .בָטיִה ׂשֵּפַה 4

 ,הָקָּתְטַה .קֶּתְעַה ססעִצ (2/  ס -) 5. עיּפָאק
 הנטק עגטמ) הָקיּפְה ס0/008 (20. ס-) 5 עקיּפָאק

 .(תיסור

 לָׁש 01 386 ץגע106 01 8 007סס8 46). ענעקיפָאק

 ,הָקיּפְה ריִחְמ
 .קֵּתְעַה 0 ססמצ ש. 6. ןריֿפָאק

 .קיִּתְעַמ ססטצ186 (2ז/ ס - !=) +. רעריּפָאק

 סתעסטסת, 8000, 0061 (ע/. סע -) = ןָאשיפַאק
 ,םָּדְרַּב ,הָנֵבְּכ

 ,הָּתְמִּכ .הָּפִּכ 81:411-089 (עז. ךע -) 5 לפַאק
 ,מנעמולפמָאק = טנעמולּפָאק

 (ע. ס-) . עצילפַאק
 ,(םירצונל)

 טעפֹומצ ץסעפסת, 1661 (עז ן-) פ. שנעמּפָאק

 ,לֶבָׂש לַעַּב .ףיֹרָח ַחֹמ לַעַּב 160908! זמפמ
 תֶׁשֶרְבִמ םמֹוע-סעטפמ (2/ ְךע --) 4 לטשרעבנּפָאק

 .שארָה תֹורֲעַׂשְל

 ,ךוטּפָאק = לכיטנפָאק
 זסה8טעס סמ089 סמ9 (עז ךע -) . לטסעקנפָאק

 ףסכ לש זנוא) תֹוׁשאֵרְּמַה וַנְרַא 3466 486 ץונ|סש
 .(רַּכבה תחת םיחינמש

 ץס8  :רּודַּכ תַלּותֲת 08װ8016 (ע/ ךע -) 8 לספַאק
 ,רֹוּנְּכַה יִרְתיִמ חֹהְמָל דַתָי (0/ 6 4014

 הָּמִמ הֵמְכִמ טס0801:086 ({. ס =) + עפאק
 ,עוװַאק = עֿפַאק
 .עינרַאיװַאק = 'עֿפַאק

 ,םיוב-עװַאק = םױביעֿפַאק
 ,הָרָדִּתִה 68400012) סםפוע (ע/ ס -) + ערדעֿפַאק
 ,עטיּפָאק = עטעפָאק

 ,עלעפ'ַאק = עקשטעפַאק
 .תַעַּבְנִמ 88 (/. |-) +. שילעפַאק
 הֶׂשֹוע 280-2128246/ (ע/. ס-) 8 רעכַאמ-שוילעּפַאק

 ,תֹועָּבְנִמ

 מס 16806/ ּהמצ !רעכַאמ-שוילעּפַאק םיוא (06,) --
 !ותלודגמ דרי 1016 !

 ,רעכַאמ-שוילעּפַאק = קונשוילעפַאק
 רָבָה ,תָרֹמְוִמ ס108080/8 (1/0 ט-) 8 עילעפַאק

 .םיִגננְמ
 108646/ 01 םת (ןעע ס-) 5 רעטס(נַײמלעּפַאק

 ,(םינגנמ רבח לעג ַחֶצַנְמ סנ04680ע2} 60800090ע

 .עילעּפַאק = עליעּפַאק

 :הָּמְק הֶּפֵמ 11606 סעסק (2/ ךעל -) +. עלןעפיאק
 .טֵעֶמ 8 6

 .ףֹסָנ סס 4110816 ט. 4 ןעפַאק
 {0 1,086 6סישמנ 1004 !רֹפְה 0 018 ש. 6 ןעֿפָאק

 ,טעֶּב

 ןֶטֶמ הֶּלִּפְּת תיֵּב 081

 .לבה-ףּכ = לַאקעֿפַאק |



 שַאדנַארַאק -- 448 -- עטרעמָאק

 דַבֹל 080 ס8?ס4ס0ע; (4/ סע-2) פַאלעצַאק ןֹעָׁש תַבַּה ױ08000-0889 (2/ ס-) 5 עטרעפָאק

 ,טרעוונָאק = :םיִּב לָׁש
 .עיצבַאק = עיצפַאק
 .הָּפִמ הָּפִמ טֶצ עסט 006. פַאק-ּפַאק
 ;לַעַנׁשאֹר וק 01 8 8מ06 (4/ ס-) 4 עקּפַאק

 ,לסּפַאק ==

 ,םיִׁשָנ ףיִעְצ טטסזמפמ'8 ספק (2/. פ --) 8. עקּפָאק
 .הֶרָׂשֲע רֵׂש ססצטס1ע81 (2/. | -) 84 לַארּפַאק

 ,לָארּפַאק = ענלַארּפַאק
 ןֹועְנִׁש ס8מצ+10ס) שמוזמ (ע? | -) 8. זורֿפַאק

 ס80ז101008, רש811081081 00/ ענזורפַאק
 ,תֹונֹועְגִׁש

 ןָאשוּפַאק = ןַאשפַאק
 ,תָרֹחְרַחְט שסע91ש0 8. לדנוװשּפָאק
 0080-?83, 084198004 (2/ |-) פ רעַײטשּפָאק

 ףַעַּב 60.

 .תֶלּנְלִּנ םַמ
 הֶאְצְמַה ,אֵלפִנ ןֹיֲעַר 1840מ1008 1468 9 קיטשפָאק

 .הָפיִרֲח
 1008000-088) ץט186 (20 סע-) 4 קושפַאק

 יקַּבַמְל םיִּכ
 .לֹותָח 089 (27. ץעק) +  ץיַאק

 ולָּכ במר 6:וקקומַפ טטס6 ץַאק ַא וװ םַאנ --

 :-לוקב עמש אל 40 6180ק6ש ץַאק יוד וװ ןרעה --

 ,שיאל בל םיש אֹל 0 ץפש םס 0?84ת1104 0
 00 סטטצ 8 ץֹוא ות 8 ץַאז ַא ןוא ץַאק ַא ןֿפױק --

 ,היאר אלב רבד הנק ססס
 90 01801086 486 קַאז ןוֿפ ץַאק יד ןוָאלסױרַא --

 7 *  .ףוסה תא הלג 6
 גסױש ס8מ 36 ?רעסַאװ ןרעבוא ץַאק וד ממוק וו --
 ?רבדה השעי ךיא ?נו1מ8 2060 6 ?

 00 06 4006 ןרנוברַאֿפ קע םעד ץַאק ַא ןענעק טונ --

 ,המואמל חלצ אֹל 10 םספגנמפי
 ועמסוס 18 986 1006 ?ץַאק וד ןעמ טמענ ואוו --

 ףסכה 90 06 8097, תסיס 80000 446 7

 ,(א ?אצמי ןיאמ

 ,עָצִמ ,דֶּבְרַמ ספעװס9) עטמ (עז. | -) 8. ץָאק
 .יָסּור 10088182 (2/. סע -) 6 פַאצַאק
 ,תיִמּור 108818ת רקסנמפמ (ק/ פ -) 5. עקפַאצַאק
 ,םיִלּותֲח דֹלֶי 40 4100 ש. ת. ךיז ןעיצָאק
 ,םעיצַאקַאוו = סעיצַאק

 ,ממוק לצָאקס = טמוק לצָאק
 ,לּותָח לֶׁש 6808 064/. ןצַאק
 ,לּותָח ןיִע 0808 סעס (27 | -)5. גיוא-ןצַאק
 ,םיִלּותֲח תַלְלִי ס81סעפוג11מ8/ 5. קַיזומ-ןצַאק
 1ס80111'1 :לּוחָה לָׁש ַחֹמ 0868 ןזפגת פ. חֹומדןצַאק

 .ןֶהְכִׁש טסנ80ת
 ז1 ד

 ךיוא) 4817' שטייד ןוֿפ רשפא זיא עזַארֿפ רעד ןיא ץאק (א
 ךילנע טגָאז עמ ,לטייב-טלעג ַא ,לשרַאג-טלענ ַא ,(,(6

 ?טלעג חוכמ זיא סָאװ ,שס 816101 616 4446'? ;שטייד ןיא

 ,(א םיִלּותֲח
 ,עקלעשטַאק = עקלעצַאק
 ,רעשמטַאק = רעצַאק

 .םיִכָרְצ תֵּיִׂשֲע 0804109 (0004. 5. קַאק
 ,הָאָּקַה ססס08 4. יָאקַאק ,ָאַאקַאק ,ָאקַאק

 ,ּודֹוה זֹוגָא ,ליִגְרַנ 60008-תט1 (27. | -) 8. סָאקָאק
 תודיקפ תוא ןְׁשוׁש 6008806 (2/ ס -) 5. עדרַאקָאק

 ,(עבוכה לע

 ,(ב ׁשֹומִק 606416, 001ע2-6001:16 8. לוקָאק

 ,(חמצ ןימ) רֶבָצ 080608 (2/. |-) 5. סוטקַאק

 .םָאקָאק = סיקָאק
 לּעָׁש זטמססץעומק-0009:8 8 שולקָאק ,שעילקָאק

 ,(םידלי תלחמ) רֹומֲחַה
 .ויָכָרְצ הׂשָע 90 1808, 8819 (000.) 6. ז. ןקַאק
 ,םיִפּורְׂש ןֶבָא יִמֲחַּפ 601:68 5, 1. םקָאק
 ,(ג ְּךֶרֶפ יֵזֹוגֲא סט00סז-םט98 5. 2/ סונ-"טקָאק
 ןושלב) הָאֹוצ 0801: (60 ?ת/שת!' 10000009) 5. עקַאק

 ,(תוקונית
 000064118ג 40/. שיטעקָאק

 ,בֵגֹוע ;רָּדְנַנְתִהְל
 ;תיִנְבְגע ,תיִנְרָדְנִּנ .הָּפִיְתִמ ס0סג6046 (קז.ס --).עקטעקָאק

 ,תיִנֵבְנַע 116
 ;ויָכָרְצ הֶׂשֹוע 8216069 (000) (2/ ס-) 5. רעקאק

 8 4000-10ע- !בַל גּומ 8810-8801, ?ט8/ (/4/.)
 ,הָמּואְמִל חָלֶצְי אֹל ׁשיִא ס1מ0

 .עוורוקוק = עזורעקַאק

 בָהֹוא ,תֹופַיְתִהְל בָהֹוא

 קחשמב) עָּבְרִּמַה 01810000 (0/ 00209) 8. ָאראק
 | ,(םיפלקה

 דט890מ-םסט86 ;רָמְׁשִמ םיג810, וט800מ 8. לואַארַאק
 !ּוליִּצַה !ּועיִׁשֹוה םסוק | 404 || :רֶמְׁשִּמַה תיֵּב

 .יָאָרְק 18 9146 (21  םע -) 4. םִואַארַאק
 ,לבַארָאק == בַארָאק
 .הָניִּפְס הָינֲא 8םמֹוק (26 ס-) 8 לבַארָאק

 םפהטצסע) 260016ס4 (2/ סע -) 5. קינלעבָארָאק

 ,לֵכֹור
 10084-084  !הֶבַּה ססא (24/ ס--) 5. עקבָארָאק

 | ,רֶׂשָּבַה םֶכָמ
 יע ק בָא רָָא ק ןוֿפ טרָאװרעגעלקרַאֿפ יעלעקבָארָאק

 .םֶּפַמ 90 ס12נממסע = ?. ךיז ןעקבַארַאק
 620181 08406, 2046 (//. |--) 8. רָאהַארַאק
 ,לּוגֲעְּב לֹוחֶמ+ 6

 ,לואַארַאק == לואװַארַאק
 ,(םיה ינינפ ןימ) תיִמְּכ ;גֹומְלֵא ססע91 (21 | -) 8 לַארָאק

 ץסאס (ע ס-) 5 עלסעמָארָאק ,עלסומָארָאק
 ,(םיילד וב תאשל טומ) לֶסֶא ,הָלְגִּד = (0/ 10060 י-966י6י9)

 ,לדנעפ-בַײ רש = שַאדנַארַאק

 ;ןציוורוה יב (ב ,2 ,פַאק ,"ןכדש סלַא טנוה ןיא ןקיד ייב (א
 ,ןציוװרוה ייב (ג ,אסא!מ שיסורניילק |



 ,טנַארוק = טנַארַאק

 .רַגְסַה 0 ט21200106 =. ןיטנַארַאק

 תֶרֶּטֶע טעסיאג (0/ 6 1000 (21 פ =-) =. ענָארָאק

 .ןֶׁשַה שאר ,ןֶׁשַה
 ,הָלָמְּלַמ 1906 (ע/. 8 -) 5. עקנָארָאק
 00 0811 ש.?. ךיז ןעקנַארַאק

 .ךיז ןעקבַארַאק =

 קּוּבְקַּב 11890ת, 4008216/ (2/ פ -) 5. עקניֿפַארַאק

 .ןֶחֶלֶׁש
 ,עקבָארָאק = עקפָארָאק

 ,דֶּבֲעְמ םיִאָלְמ רֹוע 64:08866 18100-8161 8. ליקַארַאק

 גיט 16 ;קיִרָח ,תָמָּלִצ ,הָמיִנְּפ םסססמ (2/. | -) 8  בראק
 ,(א (תיסור עבטמ) לֶּבּור

 עלק 60 310 086 181 ןַײרַא ברַאק ןוא ןֿפערט --

 ,הרטמה לא

 ,לַפ 088869 (41. רעברעק ,ברעק) 5. ברָאק
 ;(הרקי ןבאנ דֹּכְדַּכ ס8גטטת016 (2. סע -) +. קונוברַאק

 ,(הלחמ) תֶלֶחַנ
 ,קֹרָח .קָּלַצ ,םֹּגַּפ 60 2010 ש. 6. ןברַאק
 .(הנוכמ לש) דִי 180016, סע8מע (2/ פ -) 8 עברָאק
 ,קּורָח .קֶּלצְמ ס90866 60/. ענַאװעברַאק
 8187, ת1888101 ;םֶצְמָצְמ ,לֵּד 8088? 66/. גרַאק

 ,טַעְמ 110916 606. || : יִנָצְמַה
 90 6000010186 !ץֵּמִמ 0 06 81מ8} ש. 2 ןגרַאק

 .ְךׁשָח ,ץֵּמַה 8806
 8188 ץסעפסמ, 2188810 (2/ עג -) 5. רעגןרַאק

 יןְצְמִק
 8080000088 5. טַײקגרַאק
 ,תּונָצְמַה 4118

 ,תּונָצְמַמ 8910810088, 218:081:0110088 5. טֿפַאשגרַאק

 ,לָבָח 606, עסץס 8. דרָאק
 8םזןזמק, ץושומץ, 6087 (20 ס-) 8 לפודרַאק

 ,דָּמִנ ,םֶּנִנ
 םישמתשמש חַמָצ ןיִמ לָׁש עֶרֶז 081:681מ010 8. ןָאמ!דרַאק

 ,(האופרל וב

 .ןָמְׁשַח ס81:61081 (עז. | =) 8. לאנודרַאק
 ;הָנָע ןיִמ 8 1026 03 0880 (ע/. סע -) . ׂשורָאק

 ,(ב קֶבֶא 406

 ,עטרַאק = טרַאק

 ,(קחשמל) ףֶלֶק 0816 (2/ |--) !טרָאק
 ,םיפלק קלח 60 4681 081:48 ןטרָאק ןבעג --
 ןמ קלח רסה 40 סט0 681648 ןטרָאק ןעמטנּפָארַא -

 ,םיפלקה
 ,םיפלק רענ 90 8201116 6848 ןטרָאק ןעװעסַאט --

 ;לֵשְַתִה הָּפֵרְתִה

= 

 8910010688) ;םּוצְמִצ

 ןַא רשפא זיא גנוטײדַאב רעטיײװצ רעד ןיא ברַאק (א
 ,קץספ ןוֿפ אמתסמ טמוק סָאװ ,םעסתפ שיסור ןוֿפ גנוצעזרעביא
 רעטיײװצ רעד ןיא (ב .ברַאק ַא ,0/0649 ךײלנרַאֿפ ; ןקַאה
 ,ןציוור וה ייב גנוטײדַאב

 ןעשטרָאק -- 446 --

 40 1611 10990008 'טש ןטרָאק ןגוול ,ןטרָאק ןּפרַאװ --
 ,םיפלק ידי לע שחהנ 8
 םוומש טרָאק ןוא םָאװ ץלַא ןצעמוא ףיוא ןגָאז (46.) --

 00 1זממט06 10 2 ץ6/804 6טסנעש סס1| 0

 ,(א ער רבד לכ שיאל םחי
 גיֵרָא ןיִמ 8 1146 0? 1016910ע 0100 8. ?סרָאק

 ,(ב (רמצ גירא ןימ) ֹוקיִרְמ 911006 :ַעּורְג

 םֶׂשּומַה רּודַּכ 818/6-8009 (2/ ן=) 5 שטַאטרַאק
 ַַלְקַּמַּב

 ,עילֿפָאטרַאק = לֿפָאטרַאק

 .הָמָרָא ַחּוּפַּת ןטס4890 (עז. ם --) 5. עילֿפָאטרַאק
 יתֶפָנְצִמ סה (ע/. | -) 5. וטרַאק
 ,ץוצ = ןוטרַאק

 קָחֹוש 68ע0-3/1896/ (2/ םע -) 5. קונשזָאיטרַאק
 ,קֶחְׂשִמְּב ףּומְׁש פג 0161 !םיִפָלְקִּב

 ;ליִצ ץ100016 (2/ 9 . עניטרַאק

 ,הָזֲהַמ
 ;ןֶטֶה םיִטְרַּכ 8081 0826 (2/ ךע -) 8 לטרַאק

 ,טרַאק -טסָאפ =

 לֵׁש 04 2 8106 04 1010110/ 0109 00. ןטרָאק

 : ,עּורָג גירָא ןיִמ
 זמּפמ 16111ת0 101- (ע/. ס - ,-=-) 5. רעֿפרַאװנטרָאק

 ,םיִפָלה ידי לַע תֹודיִתֲע דיִּנַט 96408 טָע ,8

 ,םיִפָּלְקִּב ׁשֵחַנְמ
 טטסנמהת (7. פ --) 9.עקרעֿפרַאװ .- ,ןרעֿפרַאװנטרָאק
 יִדְי לַע תֹודיִתֲע תֶדֶּנִמ 461/נ08: 10100468 טָעק 8

 ,םיפְלְקִב הֶׁשֲחְַמ ,םיִפָלִק
 ,רעֿפרַאוװנטרָאק = רעגולנטרָאק
 ,עק רעֿפרַאוונטרָאק = עקרעגנלנטרָאק
 קמֶׂשִמ ץ1ּפ} 00 םהנזהס 20 020:608 4 לופשנטרָאק

 ,םיִפָלִּקַ
 0896-ץ18ץעס;ע (028 ס0- ו=) רעליפשנטרָאק

 ,םיִפָלְקִּב קֵחֹוׂש
 .הָּפַמ זמפק ;םיִטְרַּכ 68/0 (עז.ס -) 8 עטרַאק

 001:61110806 סוי עסנ-- (עז. ןט --) 8 ()טובָאפ עטרַאק

 ,םֹוקְמִּב הָביִׁשְי תַדּועְּת 1016 0 6
 .קֶצָה ,הֵּנַע סס דשס+עצצ, 9סע1מס6ת+9 0. 6 ןעטרָאק

 אל טקשה 26 18 ר3טסע1:100 םוא טעטרָאק םע -

 ,לבוי
 וטע10416 :;תֵיֲע סעפנמק (26 סע -)  !שטרָאק

 יםָמָק
 עוֶּג 8סטזממ (0/ 6 10600) (4/. סע -) 8 ?שטרָאק

 יקֵע
 יִעוְג ׁשֵרְׁש סס טץץס09} 8900 טק שש. 6 ןעװעשטרָאק

 ,םיִצָע
 :טָּמִק 90 טט112216 זץּוַּכ 00 8מניומ ש. 6 ןעשטרָאק

206) 

 רעד ןיא (ב ,ןטרָאק ןגייל ןוֿפ אמתסמ ךיז שטמענ עזארֿפ יד (א

 .ןצישֿפיל ייב גנוטידַאב רעטייווצ



 רָאדורָאק

 0 טס ישנינת1:166 ולֵּנַּכְתִה סס 8מניוהא ש. ?- ךיז -||
 .ויָנָפ הָּוַע 90 1206 םעותמ8008 :טָּמקְתה

 ס0ע140ע, 10סטטצ+ (עז | -) 8. רָאטורָאק ,רָאדורָאק
 ,  ,ןֹורְּדֶמְמ ,םָלּוא

 0808 !םובָא תָקֹׂש ?עסטפג (ןץז. פ--)  עטירָאק
 ,הָפָלְּד

 ַּהָקְּב ס:סגסת גט? (2/. סע --) .. ן'ורָאק

 יעקנורָאקס = עקנִירָאק

 .קֶסֵע ,םיִּיַהַב הֶּלַסְמ ס8:סס/ (2/. ם -) 8 ערעירַאק
 .קורוצ = קירַאק

 יקערָאק = קורָאק
 ,םערָאק = שִירַאק

 ,תָלעֹוּת ,חַוָר קעס119) 84ש821886 5. שטשיורָאק
 היה {ס 06 04 8472212886 שטשורָאק ןוא ןִווג --
 ,ליעומ היה ,תלעותל

 סונס181. 041 8 סגס/8| 8צמפפסקטס 66/} ׂשֵיֹכרָאק
 ,  .תֶרֹמְוַּת לָׁש

 ,דּמַּנ ,םָּנַנ גפימגץ, 8? (2ז. סע -) 4 קולרַאק
 בֵנֹוג 10: -6 (2ו. סע -) 9 קשטש)גַאמרַאק

 .םיִמיֵּכַה ןִמ
 .(םדא עבצ ןימ) םּורְּכ ס81מ1מס . ןומרַאק
 (יִנָש עבצו ליִמְרַּכ סע1מנפסמ 8. ןוזעמרַאק

 .אֹּפְסִמ 000} 40400ס/ 5. עמרָאק
 ,רָּכְס לֶׁש קָּתְמַמ ןיִמ ס8י8161 (ע/. ס -) עקלעמרַאק

 ;ןּו ,לֵכָאַה 90 1600, םטצפס 9. 4. ןענע -- ,ןע|מרָאק

 ארלי) קָנָה 90 800110, םטנפס

 ,ןֹוּפִׁש ,ןְגָד יצּס 8. !ןרָאק

 ר לָש 01 געט 04. * ןרָאק
 ,םמוזעג = זונרָאק

 .ןְשְבִד 1096 1686 8. ךעקעלנרָאק
 ,ךֹוחְמ 001869 (ע/. | -) 5. סעסרָאק

 ,שְנֶע עטמנ18מזמסמפ (2/. פ--) + !ערַאק
 .ָארַאק = ?ערַאק
 ,רֹוחָׁש 0140 66/ !ערַאק
 ,םּורק ס1ט89 ;הָּפלִק 110, 084 . ערָאק

 .דָאהַארַאק = דָאהערַאק

 ;רָאדורָאק == רָאטערָאק
 .עטערַאק = טערַאק
 סע -) 5. קינטערַאק

 .תֹובָּבְרֶמ
 ,הָבָּכְרֶמ לָׁש 09 ס811846 06). ענטערַאק

 ,ףרה תלגע 0080 סמ 811468 ןטו:לש ענטערַאק --
 ,הָבָּכְרָמ 0080, 08111886 (ןז. פ -) 5. עטערַאק
 ,לַארָאק = לערַאק
 ,ׁשָרֹׂש שססו (ץז. ס -) 5  !ןערָאק
 תַּפלק לָׁש 01 זומס 01 0880 01 טפנצ 60. ?ןערָאק

 יץֵע
 ,דֹאְמ ףֶרָח 0 86014 ט10162117 שש. 6. ןרִיונרעָאק
 הָטיּבָׁש סעטס18מ, סעט0180-ס8י7 (27. | -) 5. סערָאק

 .(גד) הָנִסְק

 .רֶּפֶע ת

 הָׂשֹוע 0080מ-תפאסע ( 27

 קושאק

 אָּב ססנעספטסתסטמ9 (17. | -) 8. טנעדנָאפסערָאק

 ,ןֹוּתַעְּב בָתֹוּכ ;םיִבּותְכִב

 טסעע68װ0ת00006 (קז ס -) 8 עיצנעדנָאפסערָאק

 ,ןֹותֲעְּב בֵּתְכִמ !םיִבָּתְכִמ תֹופיִלֲח ,םיִבּותְכִב אֹוב

 לֶש הֶּדִמ 2 ססעמ-זמס88ט/6 (ע? סע -) +. ץערָאק

 ,(םיבק םינשו םישלש תכ) הָאּובְּת

 לָׁש קֶקָּפ ססצ ם8פסמעסע (ע0 סעק -) 8 קעװרָאק

 ,לַעַנ בקֵע 661 03 8 806 :הָפֹונְמ ,קקָּפ ,םעַׁש
 םע001-:680100 (4/ |-) 5. רוטקערָאק

 ,הֶהֶּנַהַה ןֹויְלִנ ץעס0ס4 עטי!סס,א6

 ץַעס0?- (עז ןריִאט - ,סרעט -) + רעט|קערָאק

 .ַּהיִנַמ 168,061

 ,םערָאק = שערָאק

 . ספימ (ע2/. | -) = ֿפרַאק
 ,(רופצ) אָרֹוק ןס2ע011086 (2/ ם -) 8. עװטַאּפרַאק

 לעַּב 116002-080866, םוטטסט8 40/  עטַאפרַאק
 .ןֵּבִג ,תֶרָמֲֹח

 ןסתק-קננזמסע !דּודְנ ססנעפ (עז. |--) 9. סופרָאק
 ,םּופָּד תֹויִתֹוא ןיִמ (4/09)

 ,דּודָג לֶׁש 04 8 ססעקפ 664/. ענסופרָאק
 ,םיִתיִתְּפ ,ַעיִקְּפ 1189 4. עפרָאק

 ..ע04-40806 60/. עסָאנעפרַאק

 .ץערָאק == ץרַאק

 ?שטמרָאק = ץ'רָאק

 אָלָּכ 1001-טק *0?(  810660/9) (ןע. ם -) 5. רעצרַאק

 ,(םידומלתל)

 .תַקָרְּפַמ ,ףֶרֹע םפעס; 8004 (ע? סע --) 5. קרַאק
 00 26 8 טטע;068 קרַאק ןֿפױא ןצעמוא ןצוז (46.) --

 ,שיא לע אשמל היה סמ 8 ץסז80ת
 0 טע06 0 קרַאק ןרעבוא ןצעמוא ןוומש (40,) --

 ,שיא שחה ,שיאב ץאה טעזש 2 ץסע8סת
 ,שרג 9ס 68886 סט3 קרַאק ןוא ןבעג (46.) --

 ,אּתְׁשַּכְרַּכ = עקשַאקרַאק ,עטשַאקרַאק

 .םַעַׁש לָׁש 01 ססנא 060 ןקרָאק

 .ץלֲחִמ ססנ:ט-פסעסש (21 ם -) 5. רעיצנקרָאק

 -נופש = !קֹקָפ .קֶקָפְּב םֹהָס 40 008 . 6. ןעוװעקרָאק

 . ףעוועמ
 .ןֶבּדְבִּד ססעייק (עז. | = --) 8.שרַאק

 ,לושרָאכ = לושרָאק
 לָׁש ןיִחְׁש ץתאמ 04 8081100 1סטסע 8 עילושָאק

 ,תיֵנֹוּנְמַמ
 טסססמ 018 ?811086 818081- (27. ס -) 8 עקרַאשָאק

 ,לָוְרַּבַה תַּכְטִמ לַע תֹובְּכַרְל תֹותֹוא ןֵתֹוּנַה תַּכִמ זופמ

 .,תָנְּ 8תותפ (06 ס-) עקלושָאק
 ס086- ;תיִנֹומְרַע 01680מ09 (;/. םע -) +. ןַאטשַאק
 .ץֹמָא םּוס תוג0ס 6

 סמ089000-166 (2ע/. רעמִײב --) 5. םיוב|ןַאטשַאק
 ,ןֹומְרֵע

 ,ץֹמָא ס8ס80מט4 60)} עטַאװענַאטשַאק

 .לַס 088466 (עז. סע -) 5. קִיׂשָאק

 ;הָהָע
 'צ =

 ,הָהַּב םֶּדְמַדָ



 ,,רַאֿמְׁשאק
 ,ב-, 2122 ר

 הל תַקָעמ 1006 6 (ןזי | -) 8. רַאמשָאק

 ,קיִעֵמ םֹולֲח
 ,(רמצ גרא ןיִמנ ריִמְׁשַמ 0886: 3 רַומשַאק
 ;םיִטיִרְג תַנֲע ע080-0846 (עע. סע -) + קינשַאק

 ,שונק = !הָבָע הָמיַד 9108 8 עטס}/
 ,טֶרֶס 9806 ((1 סע - () קינשָאק

 ר ןיוְמ .הָפָהִמ עֿפק וׁשֶרֶנ ליִלְּב ,הְמָיַד םעטגס} 5. עשאק
 ;רֶיָנ תיֲִעַמ ךֵר רֶמֹח } תֹורָּפ לָׁש הֶּשְהִמ עט|ע  ;(םידלילג
 בֹובְרֶע .תֶבֹרֲשַת 1068, 18
 השע 0 זו 0 2 18088 עשַאק ַא ןכָאקרַאֿפ (66) ==

 ,הכובמ הׁשֲע ,היֿבוברע
 46 טץסס1 עטַאק רעד ןיא ןעַײּפש ךיז ןזָאל טינ (26,) --

 .לוָע אשנ אל תס טעסתע
 ןושלבו םומ 110/80 (14/00/9 16000600) =. עׂשֶאְכ

 ,(תוקוני ת
 הָמְדֲא יִתֹופַת 11881100 ק0184008 8 .עבל וב"עשַאק

 ,םיִקָדּומ
 .ןרינעטַאק = ןרינעשַאק

 עק = .רערינעסַאק = עק - ,רערינעשַאק
 ,לָאיצסָאק == לָאיצשָאק
 ,תָפֶנְצִמ ,עַבֹוּכ טק (ת.ן=) 8 טעקשאק
 .עשַאק ןיֿפ *עטרעװרענעלקרַאֿפ ,עלעקשַאק ,עקשיַאק

 ןעקשאק =- ןעקסאק
 10 81וע =. וי ךיז =|| :קֵנָּס 10 טתמוקס} 4, 6 ןעקשַאק

 .ָעֵעֹונְתִה
 יז קח סט8 זוסתפט/ס," 41616 01 8 . רׂשְוַה בק

 .= םססא 01 ומסעא| 1664ט008

 .ץוביק 5 ץוּבק
 10ותש- (/00) ;= טטע18| (ע/. תורובק)  הרובק

 ,(םיבנג לׂש) אֵבְחַמ 0

 וםמסווות- א. רֹומָח"תֹרֹובק
 .+ ןסט8 טעעו8ו

 "מטע1ת| 07 הח 288

 = 0881; 8101 הר =

 הלב רַמָׁש עטססוקז ( ןז. ןע - ,ךע -) לט הי ְ

 .טטעצ*הלב = לטןווקיהלְּבִק

 . = 00ת1ע8010ע (ע/, םיִנְלְּבַק) , ןלבק
 ,- טסח1עת01סע8װ1 א. תיִנְלַּבַק
 ע0666מסוסװ , ושס!טסמגס;} 2890סע116 8. םינֿפ-תלִּבַה

 01 חווט8{8 הפ (4ס ןגס6 01 זחט מ11008ע0011
 .= ט010ע0 1{גס 160061ת08 ססעסנגסוװע

 ס0ת?/עתותזוסת 01 תחת 2118280- = ןיִנְק"ִתלְּבַק
 זמסמ? טצ 42/3ת8 2010 01 8 ם8ֿעזמסתפ סע

 118מ6060160107 ; ןכעס}וזגוחסזש 801 ק1861008
 . - זמפע;ע6

 8614106 סמ עו סצסתֹותֲא 90 8. תֹּבַׁש"תלְבַק
 -+ !תממקטע86 100 8880

6 448 - == 

 | {1401110 ;רָביש = -.עט06126 ({ תולְּבק) א,

 ןישורק

 1ת018609 188, ץפטקסע (1/. םיִנְצּבַק)  ןצִּבִק
 ,(א םיִחְתִּמַה לַע רֶזֹוח ,ןֹויְבָא ,יִנָע 0088

 ,תֹולָּד ,תּויָנַע 16180ת06, עסטסע?פצ 6. תֹונָצְּבַמ
 180080ת+ יטסעמפת, ץסס; (עז? ס-) + עֹטנצִּכַה

 ',הִיָנַע הָׁשֶא רטסעמפמ

 01 140120ת0 עס180ת 66) ׂשינְצַּבַה ||

 ,םיִחָחִּפַה לַע רֶוֹוח ְּךֶרֶרֶּכ םפעוצ
 ,םיִחְתִּמַה לַע הֶרְוֲח 06891ת8  ׂשיִנְצִּבַ
 לַע רוח 90 ןוטס סצ 2סעםֹותֲא 0? 4 ןענֶצִּבַק

 .םיִחְתֶּפַה
 -- םעפטס, טסמגס (ןז. טירְבִל) = רבק

 ז0 1647 תס 89026 טמ- םיובק ןטַײר (40.) --

 לכב ץמאתה ?טעמס6) 90 מנת/46 80/6תסט3 8
 ,וחכ

 {80ם8'06 0 9. תובָאירבק
 . = {םס9תסנ'8 ?סזחס
 וס ט18/0 !גס םע8ש08 01 תוכא"רבק ףױוא ןוונ --
 ,תובא ירבק לע ךלה ע8ע0ת5
 "שעפטס ןספצס8" םעפצ 5. עז ךעלטעלב-תורבק

 ,תֹונָבְל תֹורְעְׂש
 ,ןַאמ- תֹורְבִק = דִיי-תורְבִק

 םז8טס-0ו80סע, 808- (עז טַײל -) 5 ןאפװ"תורְבק
 .ןְרְּצִק ,'ומַקְמ סת, טל(

 .ןַאמ-תֹורְבק = קונתורְבִק

 4686-080086, םמסז- (ע/. ךע -) +. לביטשיתורבק
 ע08106000 0? 186 ,1890- ֹוםיִתָמְל תִיַב זטפעצ
 הדֶׂש לע ןֶרְּכַהַה תיֵּב 002009 סת 106 6606/6ש
 ,תֹורָבַקָמ

 םז8טס 0 טטץ18}יסח 8 9ס0088 לארְׂשִי-רבק
 ,=661061סע7

 .= םע8טס-0188סע) 908104 (}. םיִנְרְּבַק) 5 ןיֿבק
 ,טיִנְרְבַק לֶש םעפטס-0188סע8' 60/. שִינרּבק
 881ת1, גמ ( ץ/. טישודק) +.||; - םסוצ 46/ שודק

 ,םָּׁשַה ׁשֹודְק לַע גרהִנ , - ?ץע
 {0 167010 8 ןצעמיא רַאֿפ טודק ןעגנירפש (164) =

 ,שיא ןץרעה 0180

 40 תמטע04614 90 1011 שודק ַא רַאֿפ ןכַאמ (60,) +
 תוכמ הכה 40 2080 ומטע14ס1009|/ ;גרה ,חצר
 ,תוצרמנ

 880041- זׁשְרֹק , = םס}ותספ8 (ק/ תושודק) . השודק
 .=11086/0ת תצנמת

 ,שוריק = שודק

 .שרוחה"שורי ק = שדחה שודק

 .ןישֹודיִק = ןישּודק

 זיִנֶע לָׁש
 צ

 טס0-

 ע816098/ םצ8טס}

 וא8קס8ח עשיליופ סָאד זיא ןצכק וַא ,הרבס א ָאד זיא סע א
 8826, 88086, 568ק- ןוֿפפ שנעמ ףעמערָא ,רעכילקילנמוא ןַא
 רעשיאערבעה רעד . (ןרעוו םערָא ,ןייגסיוא ,ןרעוו ךַאווש 6
 תוכייש עטקעריד ןייק טינ טָאה סָאװ ,ןעלמַאז טגיימ ץב ק שרוש
 ,ְטייֵקמַערֶא טימ



 לדעגנוֿפ-ןיׁשּודְק

 ,-ןישּודיק = לרעגנוֿפ-ןישּודק
 ,- 2 89גמ0 01 9מס 11080 בוקמ 8 ןויִלָע-שֹודק

 .-410ט6ע (עז ן=) 8 תחְדָק

 8080114613 20- םודָאֿפ ערשכ טומ תחדק (40.) --

 ,רבד םוש ,ירמגל םולכ אֹל

 ,-ףןטסנ18ת 1ס7סע 8 תיעיבר-תחדק

 ,-.1ס?ותמ ?סשס1 5. תיִׂשיִלְׁש-תחֶדַק
 6040108װ 16010660 (2/ םיִׁשיִדָה)ה ;: ׂשירַק

 ;(הלפתה רחא םיױמואש שידקק -.2106/ 86:ט8
 8סת !(םותי שידקק -.קעםצסע 10ע 180 06

 ןֵּב
 ?ס םולס טמ 8006- םעפע ךָאנ שידק ןגָאז (40) --

 ,רבדמ שאיחה 9810: 10 6
 ,דמחנ ןב 8 42811/88 80 שידק רערעצט ַא (4ח0,) =

 ,ריקי ןב
 סמס טטמס 8 106 ץוהע- (2/. סע -) . קינשידק
 ,ׁשיּדַק רֵמֹואָׁש יִמ סע 109 6260 0

 .- 2 891ת0 01 821ת/8 . ןישידק-שידק
 ,םדֹוק = םד'ק
 8016 ;ןֹומְרַמ םֶדָא 20016מ6 (עז. םינֹומדק) = ןומדק

 ,ןֹומְדַק ,םֶכָח ןטמ11080ץ0מס 076 8080182

 סט? 200160608} סט 200680018 םינומדק ערעזנוא --
 ,וניתובא ,ונינומדק
 1100 8801609 410068, 1/018 (ןָאו םינומדק ןוֿפ --

 .,םינומדק םימימ 4111068 1תנזמסענסס1

 ףסנפםע ורֵּתַּה ,- 1218 (21 םיִרָדָק) 6 רדק
 יי לַע אֵפֹור ,ירּתּמ אֵפֹור 20810ע/, 00תןטעסע
 .תֹועָּבְׁשַה

 ,שדֹוק = שד'ק
 ,-רטגםסעס;! ץ108019006 (2/  תושדק) 8 השָדק

 ,הָנֹוז
 6880י111608 01 8 16880/ 4601:66 8. םילק-םישְדָק

 ,קָחְׂשִמ ןיִמ 01 20110088,7 2 2106 01 16
 םסוש 04 201168 (4006/00080 8. םיׂשרק-ישדק

 ,םיִׁשָדָּקַה ׁשְדֹק { ס/וססעי 0 106 86:0040001))

 ,-שדֹוק = םיִׁשָרְק-שדק
 ס0עגזמטתולע, 602816- (ע/. תוליִהְק) 8. הֹליִהְכ

 הָצֲעֹמ 6088 00281800/ '!הָדֵע ,-42800ת

 לֵארְׂשִי תּד יִָינִעב
 .- םס!צ ססנמנמוגתנ ויש השורק-הליִהְק
 ;רֹוּבִצ ,-ןץט0110 :הָדֵע ,-.ס0עמומטתופק 4. לֶהָק

 ;הָּלִהְּקַה יִגיִהְנִמ 1680698 01 986 ססנמזמטמוו
 1:80881, !הֶּלִהְק תַעֲעֹומ ססנמזמטמג!} 2886/2/ש
 809024010048 2601010180/2004 01 06065מ

 ,לֶהֵּקַה ססעגמגטמ11168 30עעג611ש/ ומ|מ 64
 ,ןיִלֹופְּב םיִנָפְל םיִדּוהִּיַה תֹוּלֲהְק לָׁש תיִמֹונֹומְבַא הָנָהְנַה

 | ,הֹּליֵהְק = הֹלִהְק
 ,-הֹּפיִהְק = השֹודְק-הֹלְהְק
 90 680016 וּפמ ססזוזמטמג| ש.?- יו ןלֶהָק

 טַארדַאװק -- 449 --

 יִניְנֲעְּב קֹסֶע 2118168) םוב} 186 806121 טטסע10ע/
 ,רּובִצ יֵּכְרֶצֹּב קֹסִע .לֶהָּקַה

 ענסוממסע 0+ ?0 (2/  טַײל -) 8  ןַאמ|טלִהְק|
 לֶׁש רֵבָה 148081 סו ססצמעגטתפ! 2886ז0/01+
 | ,הָּלֹהְק תַעֵעֹומ

 זירּוּבִצ ,לֶהָק לֶׁש ססזמצמטת0/ עט0116 46/ ׂשלְהְק
 .(לָה ק ,מ לֶהָּמַה לֶׁש 09 16 118021

 ףסכ ,להקה ףסכ ץט2110 זמסמסש טלעג עשלהק --

 ,ירובצ

 עט2110 806שט8תמס עקמַאילק עשלהק 46. 0074.) --

 ,להקב הרשמ אשונ שיא

 600מ6011 1001 01 186 (2? ךע -) לבִיטש-לֶהְק

 אלֶהָק .נ לֶהֵּקַה תיֵּב ,לֶהֵּקַה רַדֲח 18081

 1מס886096+ 041 106 (2/. םיִׂשָמַׁש -) ׁשמַשוילֶהק
 ,לָהק ,מ לֶהָּקַה חיִלְׁש ,לֶהָּקַה ׁשֵּמַׁש 1

 1200168188008 006(  0} 106 000/8 0/ 126 8. תֹלֲהק

 .=- ט5ֿסני1/10068)

 והָרְּפ ססיט (4/. יק)  וק

 ,רמֹוחָו-לק = 620 ו"ק

 תתתגס 0? 1460 116קעס6ש צטסששס} -- 4. ןיֹוּבּוק
 .+ הָעּונְּתַה םֵׁש

 .בֵּקְעְמ סטס (2/. םע -) 5. קיבוק
 ,תיִבָח ,תיִניֵג טגס, ט89 (2ז ןע -) 4 לבוק

 ממוי-ק20, סתוםתמסמ) 189 (2/ סע -) 8 קולבוק

 ,(ףעש תוצְוק וילע ללגל ןטק רכ) רָעֵׂשִל רַּכ

 .(ןממ ַעֹבָק 60 תעץס1מפ, 860 118 ש. 6. ןַײז עֶבֹוק

 ,חַמָצ ןיִמ סטנסע 5. עבעבוק
 ,תַעַּבִק ,םֹוּכ זמטפ (2/. סעקב -) 5 קעבװק
 .עקפָאק = עקבוק

 .חָדיִטְַּׁפ עט66ו08 (2ז ןע -) 5. לגוק
 ריִמ ץט00ומ9-קס9 (2/ פעט --) 5. ּפָאט -לנוק

 .הָדָיִטְׁשַּפַה
 .הֶצְוִה 9040, 1001 (/ ס =) 8 עלדוק

 תפוניל 8 מפםיק !תֹוצְוָקְּב גמ 1001:8 06/. עטַאװעלדוק

 ,ריִעָׂש
 .לָּכ םָדֹק 1186 :ןֵכ יִנְפִל , = ט0101:6 600. םרֹוק

 סס1016 106 800} 8610196 180 000. השעמַה-םדוק

 , =+ 00סט6
 ,--11:85 660. לֶּכ-םֹדֹוק
 .-1וע89 03 211 666. רֹבְד"לָּכ-םדֹוק
 ,רֹׁשיִּכ 618088 ?2(  ס -) 5. עינלעדוק
 .עלדוק = ערדוק
 .-םסנצ 66/. שדֹוק

 | ,דֹאְמ ׁשֹורְמ תמס89 גסנצ 06 םיׁשְדָק-שרֹוק

 .- 8000 000010/04 01 206811מ . תֹואייְּבַהיוַק
 686 1186 03 1116 (04 126 26/ 1/6'/0 . םייַחַה"וֵ

(200}+= + 
 .- 6(ט8901 (060-) 8. הוָׂשַמה-וק

 יעּבר ,עֶּברֶמ 80ט8:6 (2/. | --) 8. טַארדַאװק
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 לַײמ-טַארדַאװק

 8ףט896 1016 (22 ן= י'=) 4. לַײמי-טַארדַאװק
 ,הָעְּבְרִמ הָמְרַּפ

 ,עָּבְרִמ 8086 60)  ענטַארדַאװ'ק
 םיִנֹוילִרְט ףֶלֶא - (שז ןע -) = ןָאילירדַאװק

 ,(הילגנאב) םיִנֹויְלְרְמ ןוילמ ,(הקירימאבו תפרצב)

 10081008, 80פ01002908 (27. |=) 5. !ריסַאװק

 ,הָנֲחַּת סט81:4618 (261/.) !ןֹועְמ יהְריִּד

 ,השארה הנחת 080-0081108  רוטַאװק ענװַאלג --
 ,םיִרָּת יִנֹוּלַחַה תֶלָּד 8906: (2? { -) 5. ?ריטַאװק
 זחספֿפטנס 01 00 ?סטניומ (27. ךע -) לרושַאװק

 ,בֵּמַה עַבֹר תיִעיִבְר 09 8 סט86

 ,?רוטַאווק == ?לרוטַאװק
 806126װ01, ץסזיפסמ טוומש- (ק/. ס =) 9. רעטַאװק

 ׁשיִאָה ומי ות 986 0116 10/ 601ע00100180ת
 ,פֹוּמִהְל דָּלּיַה תֶא טיִנְכַּמַה

 תֶא םיִנְכַּמַה דיִקְּפִּת :001860018מו0 8. טֿפַאשרעטַאװק
 ,לֹוּמִהְל רֶלֵיַה

 ַֹׂשְמִל הָהְׁשִמ תַציִצ 18:-טניטפג (?. סע =) 8. שטַאװק
 ;םיִלָּכ בּונָל תיִטְנּולֶא 6188-ס1סוג6 ;ןְרְטַעְּב ןַפֹואְה דַי

 8088 ;הָבָאְׁשַמ לָׁש הָנְכּוּב םטסאסע (0}/ 6 קושווק)
 םיִרְבִּד ,טּוּפְמִּפ 90800106 (תץלק) !ְךּועָמ ֹוא ךֹר רֶבְּד
 ,בֵּלַה ְּךַר ׁשיִא עמסנוץסס40616 (/44.) !םיִלֵטְּב

 .עקָאװק = עשטָאװק

 :ךעֶמ 60 800888 :ַחֵׁׂשָמ 00 םזמסםע 2 6. ןעשטַאװק
 00 (/40) וטַג ןָפֹואֹּב בֹתְּכ 00 86910016 (/44.)
 ,םיִלָמְּב םיִרָבְּד רֵּבַּד ,טֵּפְטַּכ סטטטס66

 .עקָאװק = עקשטָאװק
 (740.) ולאָּג .ךֶלֶכִל 00 619, 0840 . 6. ןעקׂשטַאװק

 ,םַג ןְפֹואְּב בֹתָּכ 00 סס,ס6
 .ןיֶעִמ עצות :רֹוקְמ 8סטנ:0ס (ע? | =) 8 לַאװק
 ,הָּובְּת ,תּוביִא ףטפ1ווע (ע1 |=) 5. טעטולַאװק
 .יָמּור ץיִמָה הָקְׁשִמ 0888 3. סַאװק

 .ץֶע ןיִמ 0198818 9. עיסַאװק

 תֶרֶכֹומ !;טפפ8-שסנמפג (1// ס -) 8 !עצינסַאװק

 ,ץיִמָח הָקְׁשַמ
 6188 01 8סטנ06 8ץץ108 (2/. פ -) 8 ?עצינטַאו'ק

 .םיִצָּמִהְמ םיִהּוּפַּת לָׁש ליִׁשְבַת
 1:7888-טעטישסע} 1:0888- (2/. סע -) 5. קיגסַאװק

 ,ץיִמָח הָקְׁשַמ רֵכֹומ ,ץיִמָח החְׁשַמ הֶׂשֹוע םנפמ
 ,ץִמָהַה 90 869 8סטנ, 0000106 2010 2 4 ןעפַעװק

 ,(װַאש טש ==) דיִמָח 8סע161 . ןץ"עסַאװק

 טּוהָל היה 00 26 6800 10ע ש. . ךיו ןעּפַאװק
 ."רֲחַא

 ,(תלוגנר) ַטְנֶעַג 00 ס1ט01 ש 4  ןעשטקָאװק

 013021מ6 םסמ) 21006-ם6מ (2/. ס -) . עקָאװק
 ,תֶרָנֹוּד תֶלֹונְנְרַּת

 ?ס0 טעס06} :(תלוגנרמ ַעְנֶעַג 90 ס1068 ש. 4  ןעקָאװק
 ,רֹנָּד 1186

 00 סע084 ;(ווַא וב) רֶקְרִמ 00 ןט20/ ש. 4 ןעקַאװק
 ,ןעקָארק == ;(עדרפצנ רקְרַמ

 ץנעסעטנוװק -- 400 -=

 ,עקָאװק = עצקָאװק
 .ןעשטקָאװק = ןעצקָאװק
 ,5 1068, 6108018406 :ׁשֵבְי יש 46). ראק

 ,הָוָר ,ׁשּוחּכ

 (ע טרעװק) :בַּקַה עַבֹר ףט8עפ (2/ =) 5. טרָאװק
 .(היתשל) הָביִאְׁש יִלְּכ 1816, 610061
 00 8קֹומ 8 םרָאװק ַא טרָאװ ַא ןוֿפ ןכַאמ (60.) --

 ,טפמפל הברה ץפנעמ , 90 118/6 2 1020 יג םיזמפיס6

 ,םילמ רבכה
 עבר ףט8ע20602 טש8ע0 (22 ן-) 8 לַאטרַאװק

 ' {ריֵעָה

 ךעס1106-010009 04 8 (ןע =) 5. ענלַאטרַאװק
 ,ריִעָח עַבֹר רֶטֹוׁש טט84

 .!רוטַאװק = ריטרַאװק

 .ילרוטַאװק = לרוטרַאװק
 ;ריִעָה עַבֹר ןטפע?סע, ט86 (2/? ןע -) 9. לטרַאװק

 .הָנָּׁשַה עַבָר ןט8/669 01 8 ץס8ע
 ,הָנָׁש עַבֶר לָׁש ףט8ע9ס117 86/. עװָאלעטרַאװק
 00 010801806 :ׁשֹבָי ,לֹכָנ 90 61086/ 0. 4. ןרַאװק

 .ׁשֹחָּכ ,הָזְרָה
 8 11085180 6111: 03 רט8?ס1 826 מסמסצ 6. עשַאוװק

 .ׁשֶבֶדּו םִימ לָׁש יִסּור הָהָׁשַמ
 ,םנװק = טַאייװק
 ,הָלָּבק רַטְׁש 6061 סט1908206 (עז. ן--) 8. !טיווק

 ,רֵבֹוׁש
 .בֹיחַמ יִקָנ יקְּלְמִמ ףו198, 0109 60) !טיווק

 90 26 ;בוחמ יקנ היה 90 06 00198 טוװק ןַײז --

 ,ויחאמ שיא יקנ היה 800816, 06 סטסת

 .ימוווק = עיצנַאטיװק

 410806 !הָקְתִּפ 8016 (ע/ ןע - ,ךע -) 8 לטוווק
 ץעפיטת-6101:08 !הָלֶּבַק רַמְׁש 160619 ;הָקְתִּפ ,םיִטָרַּכ

 .הָאָחְמַה 6844 ;הָוְלַמ תיִּב לָׁש הָקְתִּפ
 ןתָנ 90 ויסססוק םוטס 8 1606109 ש. 4 ןעוועטיווק

 הֵקָּנִה קָּלֵס 60 טס ףט118 0 ?. ךיז || ;הָלְּבַמ רַטְׁש
 ,ובֹוחְמ

 ,לטיײװק = עקטניוװק
 ,הָיעְּפ ,הָחיִרְצ 8064 (עז. םע - { =) 5 שטיווק
 ,הֹעָּפ .ַחֹרְצ 90 8008: . 8 ןעשטייװק
 (י.) !הָעֹוּפ ,ַחֵרֹוצ 8068210/ (2/. ס -) 8 רעשטיווק

 2 (,ריִזֲח ע18, םסי
 ,הָיְעְּפ ,הָהיִרְצ 8068: . ײרעשטיװק
 ,ץיִצ .חַרֶּפ 1100, ט10880זמ (2/ } -) 8. טַיוװק

 ,טוװק ןוֿפ טרָאװיעגעלקרַאֿפ ,לטוווװק

 ;ץֹצָנ .ַחֹרְּפ טס ט10880ז = 4 ןעלטַוװק
 ,(םינירא) םיִרּויִצְב הֵּמַי 41 םיג1:6 (8/04/8)

 םינה) תיִׁשיִמֲח ןט189 (0/ 6 050/0) (ק1 | =) 5. טנױװק

 ןר84- ו!לְפּווקְמ 1'/ , לֵהְׁשִמ 8,/:1סעטץ16 ;(רונכב קדה

 ,תֶצְק 91016, 6

 ,רֶבָּדַה ןָכֹּת ,תיִצְמַּת ןט100880206 3. ץנעסעטגיווק

60 0. 64 



 ןקוווק

 80 ש. += ךיז -|| :ׁשָפָנ בֵׁשָה 90 עס?ע082 2 6 ןקיווק
 ּךֶלְכָלְמ ,לָאֹנִמ 61, זמט889 66 גיטיוק

 90 06 8610066 :ֹוׁשְפַנ בֵׁשָה גיס?עסאמ ס 7

 .גָּנעְתִה
 0010806 :ׁשֶפָנ תַבֶׁשֲה עס?עס8גמסמ5 9 שינעקיווק

 ינָנֹע

 8181 ;הָציִחְל ןענמסנג , 806 (עז.| -) 5. שטעווק

 .הָׁשָּנְדַה 8088, 80006 :הּוצְּמַאְחַה

 90 80688 :ץֹהְל טס ענתסנג 8006ש6 2 4. ןשטעווק

 ץֵחָלִה 90 8006626 026868 6 4 ךיז - || :ׁשֵּנְדַה

 וס :ןֹוצָר יִלְּב דֵנַה 0 8688 סוג טזמ03111297

 ויָכָרְצ הֹׂשָע ,ויָכָרְצ תִיִׂשֲעַּב ץֵּמַאְתַה טסעפומ 86 001

 יִשְְּב
 ?ס 6 ס0811מ7!081 81+- קנַאב וד ןשמעווק (46)) --

 .דמל ,דימח בשי 1128, 0 800

 ?ס 8מזט9 סמס'8 8מסט}- םעציוולפ יד טומ ןשטעווק --

 | :ויפתכ תא ךשמ 6618

 ; הָציִֵהְל ץ14021מ9 80ט66ע1ת8 5. שינעשטעווק

 ,תּוצְמַאְהֶה 8981

 ,לַאװק = לעװק
 90 1100, 8קע1מ8) (2. 2. ןלָאװקעג) 2 !ןלעווק

 90 06 646180060  טס8זמ 70. ורֵקִה םטפמ

 .תֹוחְמִׂש ַעבָׂש טס19מ {סצ

 ךז -|:הָּנִע 60 ?סעזמסמו/ ?סעפטעס 6 6 :ןלעווק

 ,הֵּנַעְהִה 90 ?סעממסם? 8)026860 8016 2".

 ,לֹבָּכ

 א ֵּפְקַּפ 10 116811846 ש . ןעלקנעווק

 .קּוּפְקִּפ 168198910ת שונעלקנעווכ

 יח ֶפְּכ ןט1סע81ושסע עמסנטטניצ 5. רעבליזקעווק

 .בַחֹרְּב 80ע088 06}  רעווק

 .בַחֹרְה בֹוחָר סעס88-80609 (4. | -) סַאג-רעוװק

 ייֵנׁשְב יִנֵׁש ,רָׂשְּב רָאְׁש ססט814 (221 ןע -) 5. ןיזוק

 ,רָׂשָּב תַרֵאְׁש 1614816 ססט832 (4/. ס -) 8 ענַוװק

 ס8'120181111 8מס, םנמוומש (07 ס -) . עינזוק

 .םֶהֵּפ ,לֶזְרַּב תֶׁשֹרֲה תיִּב

 .הָציִצ 988861 (עז. | -) 5. סָאטוק

 בֵבֹומ ויָלָעֶׁש ריִצַה ?גנימזמפ-ס1ג? ענטס9 4 בטוק

 יִזָרָאְה ריִצ ןעס16 (ססוי.) :רֶבָּד

 ןְָמִמ ׁשֶרֶג 0188 04 םעס818 820 תסתסצ א עיטיק

 | .ׁשָבְדִּב

 .רֹוע עַבֹוּכ 1טע-ס80 (ע ס -) 8 עמשטוק

 ,לֹּג .הָמֵרֲע טס80 (עע. ס-) עשטוק

 .בָּכַר 6080זג8מ (עז. ס --) !רעשטוק

 : .לֶתְלַּת טטז) = ?רעשטוק

 ,םיִלַתְלַּת לַעַּב סטע166, סטנוצ 60}. עװָארעשטוק

 .לֵפ 088109 (20 ס-) 8 רעביוק

 .זא םיָנְלְט ןֹוׁשְלְּב ם1טטסע18מ 06. שִירדיוק

 ןדירֿפוצמוא ןייז ,ךיז ןגָאלקַאב ,006080/4 שטייד (א

 ,ךילדנעטשרַאֿפמוא ,4440616615004 שטייר ;ןצישֿפיל ייב 3

 ,רמערֿפ

 יִכָּב-לֹוק -- 494 --

 ,הָאֹוצ 680 :ׁשָּפָר 4116, זמט6  טיוק

 י(ףטנ ןימ) הָנּוׁשְר 680010006 8. קושטיוק

 .םֶחָּפ סס81 (עז. | -) 8 !ליוק
 8018 0081) טג?טזמומסט8 0091 ןלױק עכיוװ --

 ,תמז ימהפ ,םיכר םימחפ

 2890 6081, 8ת60ע20100 0081 ןליוק עטרַאה --

 | ,םישק ןבא-ימחפ

 ,שא ילחג ,תופצר ,םילחג 1109 60818 ןליוק עסווה --

 רוּדַּכ ןטט1166 :;רּּדַּכ 811, 8106 (עז. |-) 5. ?ליוק
 ,ע במָאב == ;תֶרָפֹוע

 ,זא טהָׁש 90 ווו 81841סני ּ. 6. ןענעליוק ,ןליוק
 הֶׂשֹוע ס80081-טוגעמסע (2/ -) 8 רענערבנליוק

 .םיִמָחָּמ
 טָאימעלופ == רעֿפרַאװנלױק

 .םיִמָחָּפ ץְמֹח ס8נ:00216 8016 . טַײקרעַײזנלױק

 .ןְמָחַּפ 6810 8. ףָאטשנלױק

 םֶחָל"תַּלַח  טש1נ196 1084(. םע - ,} -) 5. שטעליוק
 ,הָנָבְל

 גָרֹוה 1:11693 תנטע6סע6ע (2/ ס - '-) 8. רעליוק

 .ַחָצֹור
 .לֵלֹונְתִה 60 עסוו .?  ךִוז ןרעליוק
 ,םַאק == םיוק

 סםוזממסצ (עז. ם --) 8. ןעמיוק ז+ 57

 .?עקשוי = לקעדנעמיוק
 סמוזממסע-8ט0660 (עז פ-) 8 רערעקנעמיוק

 ,תֹוּבְרָא

 .הָמְרֲע םספַק .. פיוק

 ,השודג הדמ 8620066 10088ט16 פיוק ַא טומ םָאמ ַא --

 .הָּיָנְק עט64886 (27 |--) 8 !ףיוק

 ,תיִבָח ,תיִניִנ פגס 780, ט2ענעס1 (ע0 {-) 8 ? ףיוק

 ,הֹנָק 10 טטָצ, עט16886 6. 6 ןֿפױק

 ,הָנֹק טטצסע, קטנסמפפסע (22 8- ,=) 8 רעֿפױק

 יעיצוװַאק = עיציוק

 .ןעלקַײק = ןעלקיוק
 1מ1-םסקקסע ולַּפ 288469 (2/ ן-) 8. שיוק

 תֶרֹּכְלַמ 1180-0881804, 118-1182 :(הנחט לש) תֶסֶכְרִּפֲא

 .םיִנָּד
 ,הֶחָּבִמ ,תָלָּׁשַבְמ 96ע4816 6004 (4/. ם--) עקרַאכוק

 .הָּנע 0816 (ןעז. ס =) 8. ןכוק

 ,חֶּבַט ,לֵּׁשַבְמ 6001 (4/. ם -) רעכוק

 ,עילוק = ליס
 (עז תולֹוק) ; --ש0166 (ן. רעלוק { -) 5 לֹוק

 ,הָלּומֲה ,ןֹואָׁש 0186, ?טנמו?

 ,םָר לוקב 21006 ליױק ןֿפױא --

 ,הָלקֲה . -- 81160180108 (. תולּוק) 8. אלּוק

 .ףֹורְגָא 1186 (27. סע -) 8. קַאלוק

 .י= רט6סץ1מ8* ס0106 היִכְּב-לֹוק ,יכָּב-לוק

 .ןֶׁשֶע תַּבְרֶא ,הָנָׁשֲעַמ

 הּקנְמ
 *"ו

 ,ןכעטש ,א0סזמ שיסור ןוֿפ (א |



 עבלוק

 ,םיִּכ טטגני86 (1/. ט=) 8 עבלוק
 !!?ע1מ 0618 806 110:2901098," 5. 2. םיִקָרְבּו-תולֹוק

 .הָמּוהְמ ,לֹודְג ןֹואָׁש 0680 0180, ?טנמט40
 טגס שס106 01 +ס 106-  הֹלַּב-לֹוקְ-ןתֶח-לֹוק
 -- שססזמ 226 186 ע0106 0? 846 6

 ,עֶלֹוצ ,רֶנִח 1816, ןוממקנמש 66. עווַאילוק
 ,תֶּלֶצֲחַמ לָׁש קֵׂש 148-8804 (ןז םִע -) 4 קָאילוק
 םיִעָלק ,דֹוגְרִפ 806068, 8100-800208 8. 20 ןטולוק

 ,(ןורטאיתכ)
 ססמומ4 מס 806268, 0601מ6 ןסולוק וד רעטנוה --
 ,העיריה ירוחאמ ,דוגרפה ירוחאמ 926 סט181מ

 ,תָנֲעְׁשִמ סעט?סג (2/ ס-) 8 :עילוק

 לשנ רֹורְצ טט0616 (0/ 8060) (ץז.ס =) 5. ?עילוק
 ,(ןבת

 ,(גלש לשו רֹודַּב טפ11 (2/. ס =) 8. ?עיליק
 ?ס ?טנמ 2686 :לֵלֹונְחִה 90 ?טזמ'1ס . = ךוז ןעילוק

 ,ושאֹר לַע ְךֶפהַה סיטסע 100618, סג 800061888
 .= 1000 6108 5. 41. תולוק-ילוק
 ס00800 80 ;הָׁשּולְק הָיַד ;9ם1מ ;21461 8. שולוק

 ,(א הָמָדֲא יִחֹוַּּת קֵרָמ
 .ןְמֶק לֹוק 8נמפ!} ט6106 (27 ךע -) 8. לכלוק
 ,= תמט81081 0106 4. הניִנְנ-לֹוק
 ,קַאלוק = קעלוק
 . - פטמס81 ; ק:0018080100 4. ארוק-לוק
 .ןְמ רֹוּדַּכ 110916 2811 (20 ס-) 5 עקלוק
 646 ש0106 03 ןס} 8060 4. החְמָׂש-לֹוקְו"ןוׁשְׂש-לֹוק
8 

 ,םיּקַמְ בָּלֲחַמ טוק 400ת1188 . םִימֹוק
 ,(ב ׁשֶבָּד תַּנִע 0069-081:6 8. טיורב-סיטוק
 + || :ףֹקָו רֶׁשֶי טקעשגפ/ ס1608 666. תֹיַמְמֹוק

 ;תֹויָרֹוחֲאָה םִיַלְגרָה לַע הֶדָיְמֲע 2681: (0/' 6 700056)
 ,(םישוגלנ לֶגָר תַטיִׁשְּפ טת:זיטמ?סצ
 םילנרה לע דמע 80 1684  תויממוק ךוז ןלעטש --
 ,תוירוחאה
 לס 46012ע6 0068601 ס8מאזטקפ תויממוק ןגָאז --
 ,לגרה תא משפ

 טְשוּפ םפצענעטמפ (24 9- ו-) 8 רעגָאז-תויִמְמֹוק
 ,לֶגָר

 ,גנודנעמוק = גודעמוק
 טס ססזמס, םשצוטס ({. . ןעמוקעג) ש. ח. יןעמוק

 ,-מ ַחֹמָצ ,-ֵמ אֹצָי 90 81186, 8ץמומַפַי 168010 ;אֹוּב
 .הלגעב אוב 90 0016 6ע1טות ןרָאֿפ וצ ןעמוק --
 ,אובו ךלה 40 0016 ר0911124/ ןווג וצ ןעמוק --
 ,אובו ץור 90 0016 עטמתותפ ןֿפױל וצ ןטמוק --
 ,הצורמב אוב
 +0 6006 1זץסנמ, 1ס8ט1|ס0 1עסזמ ...ןוֿפ ןעמוק --
 ,"מ חמצ ,=מ אצי ,"מ אוב

 ,ןציוורוה ייב (ב .,ןקַארטש ייב גנוטײדַאב רעטייווצ רעד ןיא (א

 עטהנוק -- 402 ---

 40 ;דידיל אוב ,"ל אוב טס 00ז06 90 .,,ֹוצ ןעמֹוק ד-
 90 םפסס 8 60ת0600104 ױט1פ8 ;גישח 20081ת
 00 ס0081, 00100826 !"ל םחי רבדל וא שיאל היח
 ,=ל המוד היה ,-ל הוָש דט19ג
 0 םוופגת 8'020 6208 תילכת ַא וצ ןעמוק --
 ,ותרטמ גישה ,ותרטמ לא אוב
 ?006 18 תס ןרערנַא םוצ טנוא טונ טמוק םע --
 00201:0006 2696004 026 ?תֹותֹש 2446 6
 ,םירבדה ינש ןיב רושק ןיא 0861

 880 4008 209 המכח ןוא םוא וצ טונ טמוק וז --
 המוד הנניא 00107816 רט19מ םֹונמ }ת 1ט1800/8
 ,המבחב ול
 .ותואירבל בוש עס 16009761/ ךוו וצ ןעמוק --
 זס 1600שס 0ת8'0 801:62098 תוחוכ וד וצ ןעמוק --
 ,החכ ץמַא 90 ם80םס/ 8לעסת80מ זונתיאֹל בוש
 ,קוחתה

 60 0000 80 026, 40 קנַאדעג ַא ףיוא ןעמוק --
 ,ותעד לע הלע 6016 190 8'026 060
 4189 רעורֿפ טלָאמ ,רעורֿפ טמוק סָאװ רעד = (/06.) דד
 ,ןושאר לבקֹמ ,ןושאר אבה 00146, 1189 8סנטס4

 ,םָיַח היָה 60 סיטס ({. ע. טמוקעג) ט 6. ח. *ןעמוק
 .ינַה 00 06 609 ֹובֵּיַה

 60 ססא08 106 1176 רעלָאד ףנוֿפ רומ טמוק רע --
 ,םירלוד השמח יל ביַח אוה 88
 66 זמסמסץ רטמנסמ רומ טמוק םָאװ ,טלעג סָאד --
 ,יל עינמה ףסכחה 18 406 00 6

 18 86801008 8 100084 ליַאדעמ ַא טמוק םוא --
 ,דובכ תואל אוה יואר

 גידנעמוק

 / היֵתָע
 .עינַאּפמַאק = עינַאפמוק

 והָנֹק סט8901009, ץפלעסמ1802 (2/ |-) 8. דנוק
 .ףירטמ

 ,םדְנּוק = סאדנוק

 ,עקםוודנוק = עקצַאדנוק

 ,לוה לֶׁש 04 יטפתססת, 01 28 000. עקסַײדנוק
 ,ץָל לָׁש

 ,לָלֹה יטםםפסמ) 088 (4/  םיִסְדְנּק)  םדנוק
 ,(א ץֶל ,בָבֹוׁש

 ,םיִפיִרֲעַמ ,םיִנֹוק סוגפלסמגסניפ + שטֿפַאשדנוק
 ,-סטנסמפפסע; 00890146/ (ע/ םינֹק) ? הנֹוק

 ,ףיִרֲעַמ
 ,ׁשבָר ,הֹנָק 90 800ט116 0 6. ןַײז הנוק
 4010816 עט:ס118861, 1014816 (קק. 8 -) 8 עטהנוק

 ,הָפיִרֲעַמ ,הָנֹוק סט890161

 ?ט?ט6ס :;אָּבַה 60101283 2040 060/-

 =רַאֿפ ,טנוה רעשרעיופ ַא ,444695 שיליופ ןוֿפ רשפא (א
 ,8 ןוא וגנוי רענעזָאלעצ ַּש ,2 ,0ס05 שיליוס ךיילג

 ,טנוה ַא ןוֿפ ןעמָאנ רעד



 לּכַה-הנֹוק

 סמס מס טטץצא 811 80108 01 8 לֹּכַה-הנֹוק

 .- ?םומס8

 0 8001 8 נול 07 11116 0. 4 ןַײז תוכז-הנֹוק
 ,רֶבְּד לַע תּובְז הֹנָה 00 8061

 90 804טועס 986 11809 0? ש. 4 ןַײז התיִבְׁש-הנֹוק

 ,םֹוקָמְב הָביִׁשְי תּוכְז הֹנָמ 86901000046 ֹומ 2 6

 90 8634 +0 6:1000004 ש. 4. ןַײז תֹומיִלָש-הנֹוק
 ,תּומָלְׁש ניִּׂטַה ,ּומָלְׁש הֹנָק

 00 860ט196 עסתסיאמ 0 * 18126 ש. ?ע ןַײז םָש-הנֹוק

 ,םֵׁש הנה

 8 1006 04 ?סוגפג 0108/ ({ז. ךע -) 5 לשוטנוק
 יִנָלֹוּפ ליִעְמ ןיִמ

 101066 :תֶרֶבֹוח ןט8נג'ט11168 (2. םיסרְטְנּוק) 8. םיִטְנּוק

 .רָּפֵמ לֶׁש לּופָק ןֹויְלִנ 8669 04 8 טסס

 ,תּונָמֲא םצֹפ (ע/. | =) 8. טסנוק

 ץנופסת :ןֹולְּקַה דֹוּמַע ענוסעק (20 ס-) = ענוק

 ,(א הָמיִמְּת
 הֶׂשֲעַמ טעוסא; 1086 'תּוָמֲא םפ (עז |-) 8 ץנוק

 ,תּוציִרֲח לָׁש
 ,ףירָח ,דַח 108סמ1סט8 :יִתּונְמֲא 81018006 06. גוצנוק

 יןָיֶצְמ
 0מ6 ױטוגס ץסנ?סעצו8 (ע?. ס -- י-) 5. רעכַאמנצנוק

 ןט8816/, ץַס8- :תֹוציִרֲה לָׁש םיִׂשֲעַמ הֶׂשֹוע ?ע1ס8

 ,ןֹויְקּומ ,םִיָניֵע זַחַאְמ 1401816800/
 ;תּוציִרֲח לָׁש הֶׂשֲעַמ 908 (ע/? =) 5 קיטשצנוק

 הָמְרֶע
 ,םִיָניֵע תַזיִחֲא ןט016זק, 91101:8 8. לקנומ-לקנוק

 ּדְבִס .ַהיֶׂש טט88} 8מניטס (ז. סע -- ,{ -) 8. טסוק
 יָניֵמ 8840-11206 80008 עיוטסודנוא-רַאטסוק

 ,דָיְּב םיִיּוׂשֲע הָרֹוחְס
 .ןשוק ,שוק = ןסוק ,סוק

 םָׁש םפתםס 09 086 16006/ ק (ע/ ן=) 5. ףוק

 ,ק תֹואָה
 הָּפְּכ סטקס19} 6סנמ6 (קז. ן-) 8 לָאּפוק

 טמ?מומתא ק1806, 289מ- (22 ס--) ,. עינלַאּפוק
 .הָצֲחַר תיֵּב ,הָצֲחַר םֹוקְמ סט6

 ,(רטשמ עטְקִ) ׁשּולָּת ססטמסמ (ן/. םע --) 5. ןָאפוק -

 ץטניסמ880-4660, 01 01 (24 סט -) 8 עשטפוק

 .הָנְקַּמַה רֶּפִמ טנמקפנסת = |
 ןָהֹמ ,רֶצֹק דֶנֶּב ןפ0869) יט8180 (2/. פ -) 4. עקַײֿפוק

 ,(םישנלנ
 יתֵעַּבְקה תגטפ (ע/. ןע -) לֿפוק

 (וכַשֹלנ ןְקְנַה טפמנ:הניס (עז. סע -) 5. קעלֿפוק
 .רָמֹח .לֵּנ .הָמֵרֲע םסַקַי ע116 (עז. ס -) 8. עפוק
 .תיִבָח ,תיִניִג גמ, ט86 (ע?. ס -) 5 עֿפוק

 ,תֶׁשֹחְנ ססמקסע +. רעפוק

 ,םֹּתְנַקְנִה ססעקסע88) ע101101 5. רעסַאװרעּפוק

 ,4002 שיליופ (א

 עלעקוק -- 408 --
 טע8'/8210 טטםעס} קנפ88-ט08:6, 4. גרַאװרעּפוק

 ,תֶׁשֹהְנ יֵּלְּכ ססטט61 668

 וָנְרַא .חֶבֵּת 60116, ?עטמ (ע?. | -) 5 טרעֿפוק

 .יּוּפִצ ססטסנ (2/. ס -) 8. עטרעפוק

 .תֶׁשֹחְנ לֶׁש 04 ססמץעסע} 03 טע888 66/. ןרעפוק

 חצמ 8 םצהשסמ 1806 ןרעטש רענרעפוק ַא (/40.) --

 ,תוזע ,השוחנ
 טממשטע81 12011- ערה"רצי רענרטפוק ַא (/00) --

 ,תיעבט-יא הימנ 28910

 לָׁש םטַמ תַּת 00 םנמפס 01 ס0טקס188 . ןצרעּפיק

 | ,םֹּנַקְנַמ
 חֹּתִּפ סתֲפפותפ) סט9 (ע? |-) 8 ךָאטשרעּפוק

 ,תֶׁשֹחְ
 ׁשֵרָח ססטטסע-םתג1?מ, טעפע1ס1י (עז.| -- )פ. דנמשרעפוק

 ,תֶׁשֹחִנ

 ,טשטפוק = עיצפוק

 ,קורדנופעצוק = קָאצוק

 ?ס 410010 01 המ 1018, 8 טסעצ 8. דּוי-לֶשדוצּוק

 ,דֹאְמ ןֶמֶה רֶבָּד ,- 8ת081/ 9810, 2 רטמופ

 ת 6180 03 ם10818 סע 1106 יטוסמ גסמסצ 8. עיצוק

 ,םיִקּומְצְו ׁשֵבְד םִע זָרֹא ֹוא ׁשֶרֵּג דיִזְנ ם0 88

 תַמרָש ןטממק 04 64016106218 (2/ ס--) 8 !עצוק

 ,הָאֹוצ
 .רֶצָק םסעפ :בֶנְז ץּוצְק 6061:-981166 600 ?עצוק
 8 1100 03 8םסעפ ן26460 (2/ פ -) 8 עקיווועצוק

 .םיִׁשָנָל רֵּצָק דֵנָּב ןיִמ 10 טטסצמסמ
 801:0-882060, 880ע0-1001660 0. עפַאלעציק

 ,םִיִַּגַר רַצָק ,םִיַדָי רֵצְק
 .הֶּפיִטְל .,בֹוּבִח 700011ת0: 8. וינעצומ-וינעצוק

 0 400016 8 וינעצומדוינעצוק ןצעמוא טימ ןכַאמ --

 קחצ ,שיא ףמל ץסע8סת} 90 ?סצ שנומ 8 ץס!8סמ

 : .שיא םע

 ,עקיוװעצוק = עקַײֿפעצוק
 ,הָמֹוק לַפְׁש םֶדָא ףטמקצ (קז סע -) 8 קורדנופעצוק

 ,םָנִנ
 00 8סלט 28601צ, 002816, 0010 ש 6 ןעבַארעצוק

 ,םַג ןָפֹואְב הֹׂשָע ,םַנ ןָפֹואְּב רֹּפֶּת

 .טָּכַמ 1008 812ת06 (עז | =-) + קוק

 וע ןימ) הָאיקּוק סטסאסס (ע/.ס -) 84 עקוואקוק

 ,הָאיֵקּוּקַה תֵאיֵרֲה סט061:00 ! 44. וקוק

 .לֹונְנְרַּתַח תַאיִרְק 6001:-8-600416-60 וקירוקוק
 .ןָוָז ,ׁשֹוּמִק 080-0910ט0100 8. לוקוק

 .םֶריִּת ,הָרּוּד טמפוש} 100182 0074 8 עזורוקוק

 .הֶּבְב 4011 (עז. ס -) 8 עלקוק
 / + ײטַּבַה טס 1004, 818206 ש. 4. ןקֹוק

 10 618:688ע96 801069106: םעפע ףיוא ןקוק טונ --

 ,רבדל בל םיש אֹל
 תורמל 1ת 8/106 04 9818 םעד ףיוא גודנקוק טיונ --

 ,תאז
 יֵקוק ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עלעקוק



 רוק

 .הָאּופְר סטע6 !ץעז. | -) 8. ריק

 .בֵּל ץֶמֹא ססוט1886, 00100688 8. שזַארוק
 ,ב5 ץיִּמַא ססטנ:8860ט8} 0016 66/. טרושזַארוק

 ,רֵדֹוע ,-ל ץֶמֹא ןתָנ 00 6תססט1846 שי 6  ןרישזַארוק
 .עצונפַאלָארוק = עקשטננּפַאלָארוק
 81101:9-100166 רטסמנפמ (ע/. ס -) +. עצננּפַאלָארוק

 ,תֹורָצְק םִיַּלְנַר תַלֲעַּב הָׁשֵא
 ׁשיִא 8010-1000664 זמהמ (2/ סע -) זקונּפַאלָארוק

 ,םִיַלְגַר רַצֹק
 םֶמֶהַּת וגסת-םּפעוסע (עז סע -) 5. יקונּפַאלָארוק

 בָנֹוג 806810/ 01 ץסט}?ש, 6210262-42161 ;(ףועג

 ,תולֹוגְנְרַּת
 םִַלָנַב רֵצָק 8201:0-100466 66). עפַאלָארוק
 ,לּוצְלִצ סגוזמס (2/ | -) 8 !טנַארוק

 021106-01001:, 200810841 ןטנַארוק טומ רעגווז ַא --

 ,ןגנמ ןועש 6100

 0809, ותם !רָחֹוּפַל רֵבֹוע סטצ;סם?9 40/. ?טנארוק

 .ַחּוטְּב 16118016 :ןְמְחִנ 088

 זמ6160800186 01 1686 8216, הרוחס עטנַארוק --

 ,םינוק הל שיש הרוחס 88168016 8
 .הָאּופְר סטע1ת9 סט16 9. עיצַארוק
 תֹוניְעַמ רט80ס1109-ץ1806 (2/ רעטרע --) . טרָאװוק

 ,הָאּוּפְרֶה
 ,הָנֹוז טקגסניס  טע08119006 (קז. ס =) 8  עוורוק
 | .-- 1608 עי. חרוק

 רישע 1104 28 140/8מ, צסע 1160 חרוק וװ ךַײר --

 ,דאמ
 1: סנ91ג'8 ?ניס2ֿפטנס8, 868 5. ע/. תֹורְצֹוא סחרוק

 ,לֹודָנ ןֹוד דט621?מ
 דֶנְּב 180260/ עסטמ680009 (2/? 9 -) . עקטרוק

 .הָּנָנְחֶמ ,רֵצָק
 ,ץֶר ססטע161 (2/. | -) 8. רעירוק
 .אָּמַר ,הֹפָר 0 סט16 ש. 6. ןורֹוק
 ,עצינּפַאלַארוק = עצינּפַאלרוק

 ,עפַאלָארוק = עֿפַאלרוק

 8תט0-40866 60/. עסָאנרוק
 ,ףֵמּורֲח

 ;םיִדּוּמַל רֹוזֲחַמ ססטנ86 (0/ 5:00068) (ן/. ן-) 5. םרוק

 ,ףֶסָּכַה רַעַׁש 806 043 ס6

 ,יָארטסָארק == יורטפרוק ,יָארטסרוק
 ,ץֶר בַתְּכ 1981108 .||;(בתכ) ץֶר סטנ8106 606).. וווסרוק

 ,םֹומָלֹוק יִצָח בַתְּכ
 ז0 1240 9 ע0תל ות 0תס'8 28/- ש 4 ןַײז עֶרֹוק

 ,ֹודָנִבְּב עַרק הֹׂשָע עגסמס (68 6 840 ס} 00וני71404)

 דטננסזסנמסמ סי, טססמסמסע (2/. סע --) פ. קינויערוק
 ,הָנֹוז ,ףֵאֹונ

 טס סע 1166 2 1188, 10 1681 0 6. ןַײז גָדּכ-ערֹוק

 ,םיִרָזְנִל ערק .גֶדֶּכ ערָק (ס ס8

 8סע/וץ, 660 || ּורְצְה 8099 0116 06)/. ן'רוק

 ,רּוצָקְּב ,הָרְצֹקְּב טע10117

 ,םּורָח 1120-40866,

 רעצעביק -- 484 --

 רבדה רוצק 686 8מ01:9 01 19 18 ךַאז רעד ןוֿפ ץריק --
 ,אוה

 ,רוצקב זת 8801 םוורב ױזַא ןוא ץרוק ױזַא (06.) --

 ,בָנָז רַצק 8014-981166 66}. גולדינווצרוק
 ,תֹואְרָה רַעק 081-8180466, זםץסץנס 60). גיטכוצרוק

 תספני-8180160088) זמץסץנ8 6. טַײק -- || : יִאָר רַצְק
 ,תֹואְר רֶצֹק

 ,הָּכַר תֶּלֹונְנְרַּת סמנססמ (2/. פ -) 5. עטנעצרוק
 .רָצק 8מסנסמס88, ט16ט19} 8. טַײקצרוק

 ,הָקיִׁשְנ 1188 (21 | -) 8. שיק

 ,רָאשוקַא = רָאשוק

 ף/188108  רטסס10" 1080 (ע?. ן-) 8. ךָאװשוק
 רַהֵאָׁש ןֹוׁשאִרָה עּובָׁשַה טטסס8 2100/ 980 1טס006מ0

 ,הָנָחֲחַה
 ,קֹׂשָנ 60 1:188 ש. 6. ןשוק
 .תַּמַפ ,שָּגְרַּד ססטסמ , 8018 (ץז. ס -) 4 עקטעשוק
 ,מטוק = קַאשזק

 ,רֹוגימַק = רֹוגטַק

 .--14062860 8, תֹרֹוטְק
 8000801} 80008188 22861 (ק/. ס -) 8. רֹוניִטַק

 ,חַצָרר , -- תגוטני461, תנפמפ12ט8 061 (/7.) 8. לטק

 .=- מ1נתס{ (1/7. םיִנֵטְק) 8 ןֹסְק

 .ןְמק רֶבָּד 9116 8. תֹונְסַק

 (תס8ס רטמס םטס 110016 1868, 4. קז. הֹנָמַאייִנַטְק
 .םיִנָקְּפַמ , =- 40 04618, 8668

 .=168טעג68,} ץט186 5. 27. תֹויִנְסִק
 811 8018 01 98ומע'8 תוינטק ינימ נלרעלַא (46.) --

 ,םינימה לכמ םירבד

 ,םיִנַטְק םיִבָקְנ = םיִנֵטְק

 . - 200088110מ . גֹורְטִק

 ,הָרָּמ ּלָׁש 09 ססיט} ססױס'8 060. שיאיוק

 001- !הָּפַסָא ,- 28סמסע1מש (ע/. םיצּוּביִק) פ. ץ'ֹוּביִק

 ,לֶהָה , -- 16091ס17
 ;לּוּתֶה 881:688110 זיסנמפניצ (426.) (2/. | -) 5. ץעביוק

 ,(א תּוחיִדְּב .גטזמסע ;ןֹוצָל ,גּולְגָּל 8116, 8101

 ק1806 1/60620664 (40.) (קז. ס -)  עינרַאצעביק
 ,(א םיִצְצֹולְתִמְל דַעַו םֹוקְמ סֶצ ט8ת90ע618 סו טט8

 40 1801/ 0800ס1, 108/26 {טמ (40) ש 6 ןצעביק

 ,-ָּב לֵּתַה 00 46886 :דלַע ץֶצֹולְתֶה ,חלַע גָּפְנֶפ 4

 8116 ט80/סע01/ (4ת) (עז. ס - !=) 8 רעצעביק

 .(אןָחְדַּב ,ץֵל טט88 {01661 !ץֵצֹולְתִמ ,גָלְגַלְמ

 ַא יב רעקוקוצ רעווילשטוקָאד ַא ,4160112 שטייד ןוֿפ (א
 עבט ַא טָאה סָאװ ,לגױֿפ ףעסיוועג ַא ךילטנגייא) ליפשנטרַאק
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 .- סעממעסעסע (עז. םיִרְסָק) {. רֹסיֵק
 .- סעגקוניס 8, תורסיק
 ,תיִרְפיֵק סנמע:ס88 (27. ס -) 6 עטרסיק

 .יָרְסיֵק גמגמס1181 40. ךילרסיק

 .הָרָיָעְצ הָרָּפ 1161961 21. ךעל -) 8. עלןעיק
 ,"םֹונָּב ך-השמ ,ז ,עלעוק םונבר השמ --

 .ׁשֹורְּב סקענס88 (27. | =) 8. םִורַאפיק
 א םָמעַׁש .וּנְרַה סס 8תמסצו טסצ ש. 44 ןעלפוק

 םממסצסנ) 91:0001080006 (22 0-) 8 רעלפיק
 ,דיִרְמַמ יזיִנְרִמ ןעסעמסמ

 ,הֶּמָּכ 8011082 (ע?.ס -) 8. עקפיוק
 ,הבָצ ק = הבציק
 8801461מ8} 800 י6181108 ; 801148- 5. רוציק

 ; - מסתפ

 ,הְּתְמִּכ
 זו+

 (=?986 8806 01 1מס 108006/ 9. רֹבָדַה"רוציִק

 .רָבָּדַה תיִצְמַּת
 "8סנ9סתומא 01 62ץ8,"8מסנלסת- 5. םימי-רוציק

6 04 188-. 

 .ךּודְכַּד 1016 5, לציק
 (059.) וּדֹהְבִּדִמ ׁשֵגרְתַהְל ֹונ סע ו8מ 60/  גודלצוק

 46118846, 611110ו214 ; (רבדמנ ׁשָּנַרְתֶהְל ַחֹונ 48191ט6
 רֹוהָמ אֹל וגת01680 (20540659) ( 270: !:ןינע) הָׂשָק

 ,(קסעג
 ְךְֵכַּד 90 110216 6.6. ןעלציק
 62018718010ת 03 606681106ת6 10 48/ ץ'וק-ץוק

 ,לּותְחֶל הָּבֶח תַאיְרק 23
 .עגוינרעד = עקציק
 "ןסמפג'א 80866-4160", 8סנמס- 4. הנויד-ןויקיק

 ,םִיק יּתְּלִּב רֶבְּד ?םנמפי סק תסממסני)

 .וקערוקוק = וקורעקיק
 ,תֹובָרק = תֹובְריִק

 ,819616ח 4/0616 ח שטיידכיוהלטימ (א

 לֵק --+- 497 ==

 יתַעלְּד ;סטע6, ץטממקעומ (4/ |-)  סעברוק

 | ,ןיִצּוּב
 תוסאתפנמס 04 1010 סנגץסעסז 0? 081118 4. ה"ריק

 נְּב ם1סחמּפעגס 01 280118 ;הָיְרְטְסֹוא רַמיִמְל יונְּ
 2108ת8100 01 8 ,24081/122 !הָיְרְמְסֹוא תַניִדְמִּל
 ,(א הָיְרְמְסֹוא חַרְוָאָל יּונּכ

 תוסא- 5. ןקָאלֿפ-היריק ,קָאמ-היריק ,לדַיײוװ-ה"ריק
 ,הָיָרְמְמֹוא הָרָזָאְל יּונְּכ םתזמס 01 המ 4ט8618ת

 הֵׂשֹע ס9ץ-זמפאסע (2/ ס- ,=-) 8 רענשזרוק
 ,םיִעְבֹוכ

 ,(םירצונל) הָּלִפְּת תיֵּב סםטנסמ (ע? }-) = ךרוק
 1:001681880108 80800 תם808}  טַאטשנכריק

 רֹוְפיִפַאָה תַניִרְמ ,תיֵלֹּתּקַה הָנְִִּכַה תַניִרְמ 6
 זמ2ת880610609 ;הֶכָלֹה 80102206 8. עינַאװעריק

 ,הָלָהְנַה
 0 18822886 ;ךִֵלֹה 90 20046 ש 4 ןעוערוק

 ,לֵהְנַה
 ע80016 04 8 טט8/סע-ט,661 (2/. ס -) 9. עיצריק

 ,(חנחט לש) םִיַמ ןַפֹוא ףַנְּכ
 .בֹורָקְּב .רֵצָק ןֶמְז דֹועְּב םגסניוע 466. ךילצריוק |

 .רֵצַה 0 8סניססמ. 80114086 ש. 4. ןצרוק
 ,שרַאק = שריק

 .שוקַא = שוק
 ,יושק = יושיק

 1818108 פ. ׁשִיִמׁשִיק

 ,םיִגַצְרַח יִלְּב םיִקּוּמִצ
 .רַּכ ענווסיפ (20 ס --) 4 ןשיק
 יֵעְקְּבִה 0 טט186 2 2 ןעינשיק

 {ס פענס 0ת8'0 81468 רעטכעלעג ןוֿפ ןעינשוק --
 ,קוחשמ וחכ הלכ דט10מ 181161

 .שנמשוק = שינשיק

 119616 גווסױט, סט8מ1סמ (ע7. ךעל -)  עלןעשיק
 ,(הפַפל דוחיבנ ןֶמֶק רַּכ

 .ץֹרָׁש ,שמר 0 םטפנזג ש ת. ןעשוק
 11086, ?:יַעְמ יהֲעַמ .םֶמָמ םטפ (2/ ס-) 5. עקשיק

 ,(םימל) רֹוע רֹוּנִצ 1680מ6--ץעו6

 ,םומאה יעמ 6800 עקשוק עדנולב --
 יקינקנ 82018866 עקשוק ערַאד --
 40 301 סםס'8 89010868 עקשוק וד ןפָאטשנָא --

 ,ונמב אלמ
 90 8ץ11/ סתס'8 גיודנכַאל םעקשיק ןָא ןבַײלב (44.) --
 ,קוחשמ וחכ הלכ 81068 דקנסמ 1896

 זתסמסע 82960 ס} 6סתמצומ8 5 טלעג-עקשיק
 ְךּוׂשָה ףֶסָּכ 080801/ 946 206068881168 0+ 06

 .םיִּיַחַה יֵבְרֶצִמ ֹומְצַע תַעיִנְמ יִדָי לַע
 610806/ 01 םטל8 (20 ס-) 9 רעביודט-עקשוק

 .(תומהב לשנ .םִיַעַמ הֵּקִנְמ

 .ץּורְּפ םָדָא 10086 1611סױ0 (4/. םילק) 8. לַק

 ֹוא םיִבָנֲע 860461088 181008 זי

 4 4 4 טי 4 עג

 ,"ורוה םורי רפיקי ןוֿפ תובת-ישאר יד ןענייז ה"ריק א



 שַאירעבַאלק

 2 2100 01 ם2זג0 80 08148 4. שַאירעבַאלק

 ,םיִפָלְקִּב קֶחְׂשִמ ןיִמ
 טטפג1100) 181060180104 (2/ |--) 8. גָאלק

 ,הָנּולְּת ססנגק181ת6 :דָּפְסִמ
 ידנב שבל 40 068 100012100 גָאלק ןוא ןווג --
 ,לבָא
 !םהרבאד הירמ 418010ו8 106 | |גָאלק ַא --
 ןטלעװ ןַײמ וצ גָאלק ַא ,רומ וצ גָאלק ַא --
 !יל יללַא ,!יוא דטס 1
 8 ץ188046 סמ תםֹוזמ | !(םוא ךָאנ םוא וצ גָאלק ַא --
 !והאובת הרצ
 ענַײז וצ ,פָאק ןַײז וצ) םיא וצ גָאלק ַא ןַײז טעװ םע -
 השק שנע 86 רס11 ץםצ 6468ע1ש 106 16 (ןרָאי

 6 יש111 06 1מ 8 101801:8016 601101010מ !ול ןוכנ

 ,ער בצמב היהי
 ! ןגָאלק עלַא וצ ןווג רע לָאז ,! ןעמענ םיא לָאז גָאלק רעד --
 !ןמשה והחקי 486 460406 1826 תמוז |

 686 4691 8040708 םֹוזמ ! !םוא םווװ גָאלק רעד --
 ! ותוא עדוי ןטשה

 רטמ80 986 6101:608 ?גָאלק רעד םוא טימ זוא םָאװ --

 ?ול המ 18 סגס 102090ע יט1סג תוזמ?
 {ס 06 8000 109 תס9מומק ןגָאלק ףיוא ןניוט --

 אלל היה ,המואמל חלצ אל 90 26 01 תםס 6
 ,תלעות

 18106298000ת3 601/86 (2/ רע -) 9 דיל-נָאלק

 .הָניִק
 אמומסע; רטמוזממסעסע (2/ 8-) 8 רעטומנָאלק

 ,יִבָּב לַעַּב .ןָיְבַּב
 0 יטסםע ּורֹפָס ,לָּלֵי טס יטפ1|} 1810604 0, ןגָאלק

 עבּת 0ס 8ט6 89 }836 !לֶכָא יִדְנִּב ׁשבֵל עגסטעתומקי

 סס 10086 :ןְנֹואְתִה 90 ססזמק181מ ש. 7. ךלז -- || : ןיִדָל

 ,(םיטפושה לאנ הָנּולְּת ׁשֵּנַה 8 ססוננטֹ 6
 ,ער עמ18018216 46/. גדעגָאלק
 ,הָיְכִּב .הָלָלְי רעפווותש) רטנג1מומי 8. ץכעגָאלק
 ,לֵפַיְמ טט8110ע) טגומסע (22 9- ,-) 8 רעגָאלק

 .ַעֵבֹוּה 601מק18108ת9 ;ןֵנֹוקְמ

 הֶׁשֵא 1021149  ןרטסתמפמ (2/8 98-) 84 ןרעגָאלק

 וטסתנפמ 101/00 10 081 0 תמסטעמ !תֶלֶלַיְמ

 .תָנָנֹוקְמ
 ,תִיַּבַה רֵצֹא קפמועש (208 ס-) 8 עקוָאדַאלק

 .הָוְזְמ
 .הָּלְמַּנ .הָרָּכְעַמ 1003-011686 (ןע? ס -) 5. עקדַאלק
 יֵטְנעַנְמ סצ (0/ 6 1000) (2/. |=) 54 ׁשַיװַאלק

 ,ּהָביִרְמ ןט8עע01/ סטע8ש6) (20 ס-) 8 עינטָאלק

 .הּמָּטִק
 0ט8116180106 רטסנומפת (2/ 8 -) 4 עצינטָאלק

 .םיִנָדְמ תֶׁשֲא
 .עקדַאלק = עקטאלק
 .גושטלופ = !תֶרעֶנִּכ ססשצ 66}. גישטָאלק
 .תֶרֹעֶנ {סיש  ס8אטזמ 4. עשטָאלק

 ,הָלְלְי
 ד דז }1

2188, 

 רעפַאלק -= 488 --

 ת019064 עשמָאלק ןוֿפ םינ ךיוא זוא הטשנ ןַײמ (40.) --

 18 גמצ 8סט} 10806 04 תת 1010/10/ 4

 .טורג רמחמ הנניא איה םג יתמשנ

 ,תָרֹעֶנ לָׁש 01 טסיא} 01 ס:טזג 66/ ןעשטָאלק
 ,תֹוצְוְקִּב 901960, 9ט197 60} עטַאװעקשטַאלק
 ,תָרָּבַחְמ ,קּוׁשה ס188ץ, םססצ (20 ן=) 5 רעמַאלק

 הָנְבִל יֵאְצֲח ,רָּנֶמ 21246409/ ן}81:62986818 ;םֶרָק
 | ,(בתכב)

 ,םֶרָקִּב ֹוא קּוׁשָחְּב רֵּבַח 0 01880 ש. 6 ןרעמַאלק
 .טשרמולכ = טשרעפמָאלק ,טשרעמָאלק
 ,הָעּומְׁש עטצמסני ;לֹוק 8006 (ע? ןע -) 8. גנַאלק

 ,טענרַאלק = טענַאלק
 יום ,ןיִמ ;הֶנֵרְרַמ :הָקָלֲחַמ 61888 (27. | -) 5. סַאלק

 ,יִתָפֹומ רֵפֹוס 0188810 2?מסע/ (2// -) 8. רעקוסַאלק

 .ןִיִצְמ רַפֹוס

 ,ןָיֶעְמ ,יִתְפֹומ 1,,014881096 66. ׁשוסַאלק
 1001, !הָּכַמ ,הָמּולֲהַמ ט1סיש (01. פעלק) 8 'פַאלק

 ,הָמיִפְּד 18
 ,(דנב לשנ ׁשָּד 18061 (טת סע -) 4 2 םַאלק
 :חַרֹט ,הָּדְרִש טעסו016, 000מ0/ (27. | -) 8. טָאפָאלק
 ,הָנָאָּד 6

 60 2806 זמטסמ 900016 ׁש. ז. ךִיז ןעשטָאּפָאלק
 ,לֹמָע .ַעְָי ,הָּבְרַה ַחֹרְט

 .לָגָר עַבֶׁש תַּדִמ 8:םסזמ (ע/. --) 5  רעטֿפַאלק
 :אֹהָמ 90 0180 ?קֹפָּד 90 1:0001 180 שש. ןפַאלק

 :ׁשֵקְׁשִה 00 18:0016 ?(בלהנ קֹפָּד 90 ןג10806)8, 6

 ,םֵּלֶה הֶכַה סס 0686 ש. 6. |
 60 8064 סי זִפמ 86 986 000 רוט ןוא ןפַאלק --

 ,תלדה לע קפדתח

 ,ףתב הכה 40 0680 186 סעטזמ קיופ ןוא ןפַאלק -

 ,ףפות
 ,םפטפ 90 6086046 ליומ ןטימ ןּפַאלק (40.) --
 0 6811 90 0171מ6 86/6106 ןַײרַא לוש ןוא ןפַאלק --
 'ה תדובעל ארק טצ ץ8טץמֹותק 80 986 8 ט10678
 ,תונולחה תותלד לע הקיפדב

 ,עגָאוו ע רט .ז ,עגָאװערט ןפַאלק --

 {0 ץס101מ6} ןטײז וד ןפַאלק --

 ,הקלה
 עידוה 60 8626 8 16160ע210 ףַארגעלעט ַא ןֿפַאלק --

 ,ףרגלטה ידי לע

 ,(בלה) קַפֹוד 6841, ט81019891098 60 גודנפאלק

 ,לצנמנּפַאל = לצומנפַאלק
 רֶשְּב לָׁש רּוּדַּכ 10ע00-ג089 811 (ק/ | -) 5. טּפָאלק

 הכה 90 116/4

 ,ץוצק
 םיקיבדמש) הֹעָדֹומ ט180816 (ן. ס --) 9. ערדעסּפַאלק

 .(בוחרב

 {/8ק (ד:ב לש ׁשֶּד ןפעס} (עת ס--) +. עפַאלק
 ,רֹונְמ ,דיִמָצ ט8106 ;(ןחלש לשג ףֶנְּכ (0/ 6 160/0)

 ,הָיִפְּד ס081186 , שינעפַאלק

 ,תָׁשְקְׁשִקִמ 180116 (ע/. ס -) 8. רעפַאלק



 גַײצענ-רעּפַאלק

 ,םיִליׁשְכַמ 0018 5. 1. גיוצעג- רעפַאלק
 ,ןֹואָש ,ׁשּוקְׁשִק 8198, 0186 +. ַײרעּפַאלק

 .ׁשֶקָׁשַה 00 18416 ש. ןרעפַאלק

 :ץֵע לּוּב ,תָפֹוּכ 108, 0106 (ןק. רעצעלק) 5. ץָאלק
 ,דֵס 86001:8 )141147:015 /0( 

 10 ץט9016, 80 ץָאלק ַא ןצעמוא ןגַולרַאֿפ (46.) --

 | ,הבובמב אבה טסנמ1סצ
 עטעע1/ג8 ףטס8- (ע/ תֹויִשַק -) 5. איִׁשק/ץְאלק

 ,תיִׁשְפִמ הָלֵאְׁש ?00118ג 0ט68110מ !הָׁשָק הָלֶאְׁש 910

 לָבָׂש סעַּ 8806 ;רּורָּב :חַע ריִהְּב ,ּדַז 0108 60. רָאלק
 0168119, 0181180017 0006. ||ויִקְּב טסע806 ;איִרָּב
 ,ֹויְרְּב לַע 1םסצסטפמ|} ;רּורָבְּב

 900 אתסרש יט611) 60 מס ,90- רָאלק ןפװ --

 .וירְּב לַע עדי ,בטיה עדי עסטפמ|ז
 ,הָרְצֹוצֲח סח (ע ן-) 4 טענורַאלק
 תֹואיִרְּב 8817 : תּוחַצ ,תּוריִהְּב 61681:0088 8. טַײקרָאלק

 .לָכָּׂשַה
 תיֵּב ס1ט0-םס86 ;הָרְבָה ס1ט0 (20 |-) 8. :בולק

 ,(א דַעֹומ
 .וכ ץֶלֶח .ךרי גוש, ֹוק (עג סע - ) 8. *בולק
 .הָמֶֶא יֵרָּנְרִג םסעפיט ססננק (20. סע =) 8. קננבולק
 .ׁשֵּבְכַמ ,םִיַצְחְלֶמ ט106 (עז. פ -) 8. עבולק

 .עבול'ק ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עקבולק

 .םֶכָח לט186, 86281016 60 גולק

 ;דאמ םכח ץסעש 30186 גָאט רעד וװ גולק (40.) --
 .הקפ 6166

 .ביִבָחְו םֶכָח זט186 806 ת1018016 66/. עקשטעגולק
 ,הָמְכָח זע1800זג , טַײקגולק
 101616206 +זץסזמ זמותסז (2/ פ-) 8 רמֹוהְו-לַמ

 .= 10 זמהןסע 01 1/018 102101/ 90 101ם0/

 .ןָרֹּפִצ ס|םיש ;הָמְרַּפ 1001 (2/. ןע =) 4 יולק

 םס0ט86 04 טעס18מוק שי 80007 (4/ |-) 4 זיולק

 .ׁשֶרְדַּמַה תיֵּב ,הֶּלִפְּת תיֵּב
 ,רענזיולק = קינזיױלק
 006 דטג0 66ש04968 2100861/ (2/. --) 6. רענזיולק

 רַמֹולְו בֵׁשֹי 00 8?ט0צ ומ 8 0086 01 דטסנ8מוק

 .שֶרְִּמַה תיֵבְּ
 ְּכ 6טזמקוומא (2/.ן-) 5 סיולק

 .(המודכו

 ,םיולק = עקסיולק
 :(םירצונל) רָזנִמ 0101806/ (24/. ס-) 84 רעטסיולק

 ,(םירצונל) הָּלִפְּת תיֵּב סמטניסג

 תַעַּקְּמ 1811 0? 11646 (2/ סעקב -) + קעב|מולק
 .'נ םיִמּוח לָׁש
 ּהמַא .ליִמְרַּת ט081169 (2/. םעקמ -) 5 קעמװלק

 | ,(ד הָליִבֲח ,רֹורְצ .ןטוג6

 קצב לש לונע) הָּתִפ

 ,אתץצססא'פ שיסור (ג ,4140 שילױפ (ב .0189 שילגנע (א

 | ,4101008 שיליופ (ד

-- 499 --- 

 .ׁשּונ ,בֶגָר !טעגמק (2// -) 4 ןפמולק

 יץֵע לַּדְנַמ דט00060 6 (ע. ס-) 8 עפמולק

 ,לשְלִצ גנמפי (ע? ןע -) 5 גנולק
 .-16ט19ע, ?עגטסוווש 6. תעַדד תולק
 ,תעד-תולק =ׁש שאר-תול
 ,רֹהָה טס םןגנמזמסע, 1!8סױט 1812017 0. 4. ןעווָאילק

 י ,(א םֹמֲע
 .בּולָּכ 6886 (40, ס -) 8 עקטַאילק

 .הָסּוס תמתעס (2/ 8 --) 8 עשטַאילק

 .עשטַאלק =-עשטָאילק
 חֶלֶּדַה רַגֹוס 400ע-1810מ (ע?. ס -) 5. עקמַאילק

 .שלהָק ,ז ,עקמַאילק עשלהק (46.) --

 .רעמַאלק = ערמַאילק
 .ערמַאילק ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עלערמַאילק

 .רֶהָדִּת זמתק16-9ע66 (27. סע -) 5 ןָאילק

 00 םטנ016 :תֹוהַּתְׁשִה 90 םסיש ש.  ךיז ןעינַאילק

 .םָּפַרְתַה .ַעָנַּכִה ס 1

 יַטָה הָפְבִמ סעס-?18ק, טןותצסע (ןז. ס --) 8. עּפַאילק
 .עּמַאלק == ;ןָואָה הָסָבִמ ס8-!80 1(סופלנ

 ,םיולק = עקצָאילק
 .תיִצְמַּת 6880006 8. קָאילק

 טס11-אוממקס8 180ץ'8 םססטמ (10 סע --) שָאילק

 .(ב ןֹומֲעַּפ תַנּומְתִּב הָׁשֶא ׁשּובְּפ
 60 טסג6 8'086 1100, 1801 8'000 ש ?. ךִיז ןגילק

 .םֵּכַחְתִה טנּפגת
 ססנגנמ1888גיע 07 עטנ81 (ע?. סע -) . טיָאװשטוילק
 .ריִע יִּבְסִמ לַע דיִקָּפ עס1166,/ 1
 ןטספנג 04 2 8נש-וטס}} (2 9-) 4 עקשטוילק

 .לֹוקְנַא ססצ :ןֹוּליִק
 ,םיולק = עקסוילק
 יקָבָּד ןט8806, םוטס (עז. ןע -) 8 לק

 ,קֶבָּד תַנּובְּתִמ ֹוּב ׁשֵּיִׁש םוטסש, ט186008 06/- גיאוולק

 60 נוס 000086 ({. {. ןבילקעג) 6 64 ןבַײלק
 וי. ךז -|;טקָל 0 8102ת, 88006/ !רֹרְּב ,רֹהְּב

 וכ היה 60 טס 801מ8 10 ...{ 06 8000 10 .,,

 .-ָל רֵּתַעְתַה .-ָל
 00 !ףסכ ףֹפָא 40 6011009 10006ש טלעג ןבַײלק --

 .ףסכ ךׂשח 8806 זמסמסש

 ׁשּובָל .דֶגָּב םפעמנסמו 61688 (2/6 רע -) 6. דנילק

 ,שּוּבְלַמ
 1146 1080מ0/8 1886 טַײל ןכַאמ רעדוולק ( 206.) --

 ,שיא דֹבֶכֹי ושובל יפל 1140 8

 ,םיִׁשּוּבְלַמ 0100מ1מ9* 84 גנודיילק

 61010086) :הָׁשֶא דָנָּב 6:688 (21 ךע -) 8 לדיולק

 : .הָנֹוּתְחַת הָלְמׂש 816

 12 באג יע שי שי עא +

 ןעילג ,זת'פצפ שיסור רעדָא 1166 שיליופ ןוֿפ רשפא (א
 -כױהטלַא וצ ןעװָאילק ןוֿפ טייקכילנע יד זיא גידריווקרעמ

 שיזיױצנַארֿפ ןופ ?ןקארטש יב (ב .ןעילנ ,6106664 שטייד
 - .קָאלג ַא ,6



 ןרוילק

 {ס 105/ 818 :ׁשֵּבְלַה 90 0100, 8168 . 6. ןדולק
 | .םֵלָה ,יָל הֶאָנ חיִה

 ,זיולק ןופ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לזַײלק

 ,(א תּונָה םמסע, 89016 (2/ |=) 8. טיולק

 ס18מק ;הֶנֵמְק תּונָח 119916 8מסק ( 27 ךע -) 8 לטיולק
 ,(םיִנָבל לש עברמ רֹוּנֲעו גֵּבְרַמ 01 ס8

 .יָנָוְנֲח םמסק-ססקסע (2/. סע -) 5. קונטונלק
 סןסע+ ֹות 8 (2/ םיִתְרָׂשִמ -) 8 תֹרֶׂשְמטלק

 : ,תּונָח לֶׁש תֵרָׁשְמ םמסע
 ןִמָק 1881801:108269 ;ןֶטֶק 110010, 821911 00/ ןיולק

 ,רֵגֹוב יִּתְלִּב ,ןֶטֶהק 01 זמומסנ 806 !ְךֶרעֶה
 יִלְּכ ,רֶקָי יִלְּכ ןסטסס}} 91688ט16 (2/. |-) 8 דָאניולק

 .הָּדְמָה
 ,תֹוּנַמָק תֹועָמ 8זמ81| זגסמסצ, 082מ86 5 טלעגניילק

 ,אָטיִׁשְמ
 60 1206110016 טלעגנולק וצ םטפע ןכַאמ (/60) ד-
 ,רבד הזיא ךרע ןמקה 80360818

 יֵקְדִמ ע008169 (2/ ס0- ו!-) 5 רעלדנעהנוולק
 .ןְטה רֵחֹוס

 .יִנַמְק ,םיִרָלְי ץסט?נפ, 60110100 4. גרַאװניולק
 רֶבָּד 011116, 14818:01110809 108006/ 8. טַײקגונוולק

 יִדְרֲעֶה ןַפְק רָבְּד .ןֶטֶק
 םאה 18 16 8 8זמ21} 102006/ ? !טײקגונוולק ַא --
 ?אוה ןמפק רבד

 8'1 תס 810811 10800ס! !טײקגונוולק ןננא .(4060.) ד-
 !אוה ןמק רבד אל

 ,ביִָחְו ןְטֶק 668 111516 46/. עקנוניולק ,עקשטוניולק
 זטת1ס ץסטמ9 תם 62118008 660 טווהרעניײלק

 ,ֹותּודְליְּב ,ֹותּורֲעַנְּב
 . טַײק --|| :תּונְטַקְל בל םֶּׂשַה עסס9ץ 06/  ךולניײלק
 ,תּונָסִק סס8

 ,תּוריִעְז ותּונְמַק 1100100088, 8208110088 8. טַײקנײלק
 ,גידלטעטשנוולק = שוטעטשנוולק
 ,הָּנַמְק ריִע 810811 9סדלמ (2/ ךע =) לטעטשניולק

 ,הָריֵע
 01 8 8תג81} !ססמ, קעס- 00/ גנדלטעטשניולק

 יִרְפַּכ ,יִנָריִע ,הָּנַמְק ריִע ןֶּב יטע1

 ,קֵּבְרַה סס 8816, 8106 6 6. ןעיולק

 ,םיִׁשָמְנ 1:601:108 :רֶביֵק ,ןיִּבְס טעפ8 5. 27. ןעַײלק

 ,םיִׁשָמְנִב הָּפְבִמ 1604166 60. גודנעַײלק

 ,ריִואָה גְוָמ ,םיִלָקַא 011:0846 (2/ |) . טַאמולק
 ,םיִלְקַאָה לֶׁש 611ת18410 64). שיטַאמולק
 ,קעמולק = קעמולק
 םסוס ם08866 ןויְרְמ 6086 (06 סע-) ןילק

 ,תיִוָז תּומְדִּב תיִלְטַמ

 ,בַהַּכ 1866 (ץז. ןע --) 5. גנולק
 ,גנולק ןוֿפ טמָאװרענעלקרַאֿפ ,לגנולק

 .רעמַאק-זייפש ַא ,את'זמ שיסור (א

 טעלק -- 460 --

 ;לֶצְלַע ,לֶצ 90 1188 (. ע. ןעגנולקעג) ש. זש ןעגנילק
 יֵעְמָּׁשַה לֹוק ַעיִמְׁשַה .טס 0046
 66 0611 216 1108100 רעקעלג וד ןעגנולק םע --
 ,םילצלצמ םינומעפה

 םוא 70106 800268 810006 םוו טננולק ליק ןַײז --

 ,םיענ ולוק

 4208 800468 8118286 ענדָאמ טנננלק סָאד -
 ,רוומ רבדכ עמשנ חז

 8 {2זמס םוא טומ טגנולק טלעוװ עצנַאג וד (/10,) --
 כב ךלוה ועמש 18 802080 14 220 לט6
 ,םלועה

 ,לֵצְלַצְמ עותשזתש 66/. גידנעגנולק

 .לֵצְלַצְמ עותעסע (0 ס -) 8 רעגנילק
 ,תֹועְמ .ףֶסָּכ סומז תנסתסצ 5. 2/. סרעגנולק
 .ןָאילק = ענונולק
 : ןורָאק = עינולק

 611010, 011810 ס8קולפ) (2? סע --) , קונולק
 ,(םיאמומה תונויסנל םילוח תיב) קיניִלְק

 ,ענַאק = רעטסולק
 ,םיולק = עלעקסולק ,עקסולק
 8086, 0116016 ;בולְּכ 6886 (4. פ -) 5. עקטעילק

 ,(גחאב) תֶצָּבְׁשִמ ,ןיִנַמ

 .ןעולט = ןעולק
 ,ףירעמ ס1168+ (עז. | =) 5. טנעולק
 ,תיִבָח ׁשְרֶק 86806 (1/. ס -) 8. עקפעילק

 0 18 ּפָאק ןוא עקמעילק ַא םיא טלעֿפ סע (160) =
 תומ ול רמח 409 0106 11046 ות 214 ןמת4
 ,ודקדקב

 תָעָר סור סטו1 8קונ1פ, 8611 (ץז. תֹופיִלְק) 8. הּפיִלְק
 .הָעְר הֶׁשֶא 8מניסש ?דֵׁש

 ,הָעָר הָׁשִא םמזסיש (20 ס=-) 8 עצונהּפיִלְק

 ,ןפעלק = ןפולק
 .םיִריִׁשְכַמ 1פ?ניטנמס298, 90018 8. 2/. גַײצעגרעּפולק

 ,םעקוועשטשופ = ךעלרעפולק
 .קָבָדָה סס 8000 4 ןצרעפולק
 .=- סג180, 080מ (2/. תוללק) 5 הֹלְלְק

 ,טיוט ,ז ,תוללק עטיומ טִומ --

 ,לַלק סס סט186 0. = ןֹהֹלְלְק
 .= סט1868 206 2080מ01088 +. 2/ תֹומָרְחּו-תֹולְלִק
 ,-108וג/08 01 186 1806 8. םינָּפ-רֹּתְסִלְק
 ,ןפעלק = ןבעלק
 יה ,רמְו-יִלְּב = רעמזעלק
 .םַּמַמ 80 ס1ותגמ, 618ת1061י ש. ןרעטעלק

 ,םַּפַטְמ ס11זמטס (עז. סע --) 8 קונרעטעלק
 הָקֲעּמ 86/8108 !ׁשֵּבְכַמ ,םיַצָחְלִמ 6106 8 םעלק

 .קֹומֲע רעַצ פתםוג18מ :הָכּובְמ ןע1191, 611סזמג8

 .קחד ,ץחל 60 ץומסג םעלק ַא ןָאט --
 60 06 {ח 8918108, 90 06 ןת םעלק רעד ןוא ןַײז --
 . ,המובמב היה ,קוחד בצמב היה 8 611סמגתג8

 סיי



 ןעמעלק

 ט. ז. ךיז -|| :קחָּד ץֹהָּל 9ס ץומסמ 6 ןעמעלק

 .רֶעֶָטְצִה ?0ס 160! םסבטצ 20 םסהניל

 תס 10618 םסגצ} 86 ץרַאה םָאד םוא טמעלק םע --

 .רעטצמ אוה ,באוכ ובל 4086

 ,רַעֵצ ,בֵל בַאְּכ םז101 9מ/018ת 6. שונעמעלק

 8םנ סא (./+9.) :הָּכַד הָמּוס 1866 (ע ס --) 8 עפמעלק

 ,הָָר הֶׁשֶ
 .ןָאילק = ןעלק
 קֵּבַּדְתִמ ססת18!סוג8 ?;קָּבַּדְתִמ 86081ט6 661. גיפעלק

 1 | ,(הלהמנ

 90 8876 ןסתפ 1/0868 רעגנוֿפ עגיפעלק ןבָאה --

 ,בננל הטונ היח
 .לרעפעלק = לפעלק
 ,גופעלק = גידעפעלק

 !קֵבָּדִה סס 86סעס וקֵּבְרַה 10 8110 . 4. א ןפעלק
 סס 8010/ ש. זי ְךִוז --|| ! -5 רֶׁשָקְו םַחַי היה 0 6066

 םֵחַי היה 90 6066 ט6ס 6086/סת6 :קֵבָּדֲה

 ,.ייל רֶׁשְ
 םוצ רטסע48 60 םונ (ךיפ ןפעלק רטטרעװ ענַײז --

 ,וירבדל רשקו םחי ןיא מס 6066

 .םע ברַא .ז וטנַאװ םוצ םעברַא וו ןפעלק --

 ׁשֹוּכַמ .לֶּבְנִע סןהעקסע (2 ךע-) 8 לרעפעלק

 180016 :(תלדבש  ׁשיִטַּפ 1600040ע ;(ומעפ לשנ

 | .הָׁשַקְׁשַק
 .עקפעילק = עקפעלק
 והָּנַמְק תֶפֹוּב 8תםפו) 0106/ (2/ ךע-) 8 לצעלק

 טסמטס}מ  !ַןָפֹואָה רּוׁשָח 0085 6 (0/' 6 102661)

 .ליִלָט 8םמסס|

 108180606 :ֹויָד םֶתָּכ ום-0109 (26 ן-) 5 קעלק

 .ריִצְפַמ ,ץיִאֵמ ,רֶבָּד לַע דָמֹוע םִדָא טסעפסמ

 ,ץוא 40 06 טסעצ 108180606 קעלק ַא יװ ןוומשוצ --

 .דאמ רצפה

 ,"ב טאמ 40 08008006 ,,.ףיוא קעלק ןעַײּפש (40 ) --

 90 807:106, :םֹהְּכ 60 0109) ט}טע 4 46 6 ןקעלק

 .קָּטְסַה 06 80111616ת6

 .ויָּד גֹּמְסָל ריִׁשְכַמ 810096ע (עז. 8 -) 8. רעקעלק

 .גפֹוס רֶיָנ ט1091מ-טפקסע =. ריפַאפ-קעלק

 ןֶּתַמּו אָׂשַמ 0180088108 :הָבָׁשֲהַמ 1מֹומאומַש 8 רעלק

 ,הָּלֵאְׁש 0 (6811000 ;איְרַמְו אָּלִקַש

 000814004 רעלק ַא ןָאט -

 .ןנובתה
 6806 18 ארמנ רעד ןוא רעלק ַא ָאד ווא םעד ןנעוו --

 2 60180088108 2000 ו+ ֹומ זמס 181מ036

 .ארמגב תאו 5ע אירמו אלקש שי

 לט מ89 18 486 00681100 ? ?רעלק רעד ָאד זוא סָאװ --

 ?הלאשה איח המ

 (םסעס 18 תס ָאטונ"רעלק ןווק רָאנ זוא םעד ןגעװ --

 קפס לכ ןיא ףט680004 07 4000 80006+ 8

 .הזה רבדב

 .ןֵנֹוּבְתִה ,בׁשָח 00 טמומח /0088106  שש. א ןרעלק

 יבשח עס ?םומע}

 טַײקפַאנק י- 4641 --

 .הָבָׁשֲחַמ 9מנמֹומ 4 'שינערעלק
 .תיִנּוְבַל ,ןֶבל וטמנלסמספ8 8. ?שונערעלק

 .- ץפעסמזמסתפ 5. ףֵלְק
 ןע18עגמ-0810 :רָינ טפקסע (0) (ע. סיפְלְק) 5. ףלק

 .קֶחֶטֵמְל ףֶלֶק
 10 סט6 926 60208 01 6808 ןלַמ םיפלק () --

 ,םיפלק תוצק ץצק
 ,םיפלק ןִמַס 90 זמתנא 080 ןעקנוצ םיפלק () --

 .עצינהּפיִלָק .הֹּפיִלְק = עצונהּפלִק ,הֹּפִלְק
 .-טצמ (/ס/ 00/1019) 5. יִפְלַק

 ,תֹולָרֹוּג לֵּטַה 90 28110+ 0. 46 ןיפְלק

 .- ססעעטק910מ, 60210806 8. לוקְלַק

 דסעש 10086 ץסנעֿפסמ, 2168-81תת0/ 8. םיִלֵקְּבְש-לַה

 : .לֹודָנ אָמֹוח ,דֹאְמ ץּורְּפ םֶדָא

 ?ג880טסע םסטע; 80 6180ע1מ1966 4. חסַּפ"חמק

 - .,=6ס 986 מססע 10 28880ט סע

 .- םזמט1ס9 (ע/. תֹועיִמַק) 4 עימק

 .= 986 םמפס; חסצפ 40 ?מס 1146/6 סתס 5 הצימק

 חפחמס 01 186 116מע6ױ0 טסס061 = (27 | -) 6 ץמק

 .+ הָעּונְּתַה םֵׁש
 תופפפעס) 8ֹוומ8ָצ זמפת (ע/  םיִנָצְמַה) 8 ןצִממ

 יליַּכ , =
 . - םופפעס11תספ8, 80/2810088 . תֹונְצַמַה

 תופספעסוש סא" םֹוותֲעָש (2/ ס-) עטנצמק

 .תיִנָצְמַה טטסנמּפמ
 יינָצְמַמ םוחפגניסוצ, 80ומ8י 46/. ׂשֹינָצְמַק

 ,םיִׁשֵמֲחַו הָאֵמ םטת0:60 220 8107 2600 ן"ק

 ,םּוׁש 88ע110 4. לבָאנק
 . -סתטצ, {68!סטג8} (עז. תֹואְנְק) 4, האנָק

 .הֵאְנִק אֵלָמ סתיטזסוג8, 168!ס0ט8 46. גֵודהאַנְק

 .-סתטש 826 108:166 +. האנש-האנק

 . - 908101, סוס) 182441ס (2/. םיִאְנַה) +. יִאְנַ

 יִאָּנַה לָׁש 01 6810, 01 טו0+ 60/ שיאנק

 .םָצֵש טסמס (2/ ס -) 8 ןכָאנק

 ןיאָׁש סע8סא) 8תמק (0/ 8 טקאק) (גע ן-) לַאנק

 .הָירי לֹוק ץסקסנ :(טוש לשנ

 ןֹואָׁש שיִמְׁשַה 90 ס1801) םמתהמ (0000) ט. 4 ןלַאנק

 ,הָּיְרְי לֹוק עיִמְׁשַה 60 2106 8 עסץמסניס :(טושו
 110016 060.ן| :םָצְמֶצֶמ .לַּד 8086, 808ת?ע 40) פַאנק

 ,טַעְמ
 .הרטח אֹרטִל 406 ?ט|1ש 8 קסטמ6 טנוֿפ רעּפַאנק ַא --

 אל רובנ 06 עמטסמ 01 8 0610 דלעה רטּפַאנק ַא --

 - ,ֿלודנ
 לש) לֹודָג רֹוּתְפַּכ 1886 טט?זסמ (2/. פענק) פָאנק

 8'20210 8ץק1ס ?('דכו תלד לשנ רֹותְפַּכ מס ;(דנב

 .חָרָנְרג לֶש אָקיִּפ ,הָנָּקַה ׁשאֹר
 .טָאצ בָא = לֿפַאנק

 ,הָלּול טט990ת-1016 (עע. רעכעל -)  ךָאל ּפָאנק
 .רֹוּתְפַכְּכ טמסמטצ 66)} גידעּפָאנק

 .רֹוסחַמ ,רָסֹח םסאשסנו} 8. טַײקּפַאנק



 2 -י קַאנק

 0161, ;הָציִפְנ ,הָעיִצְּפ ס1804108 (עז. | =) 8 קַאנק
 0111: (8/,) :(תועבצאב האכה לש ,טֹוש לשנ ןֹואָׁש 8תק

 ,(ןיי) הָּיִתְׁש

 התש 90 1446 8 8000 0110/ קַאנק ןטוג ַא ןכַאמ --

 ,היורָל ןִיַי

 ,תוצירחב 616ש6ע1ש קַאנק ןטומ (64.) --

 ,ןיפ הָּיִתְׁש סע (ש.) 6 בקעַייקַאנק

 ,טושב) ןֹואְׁש םִקָחה 00 012010 8םבק 0 4. ןקַאנק

 ;(ונושלג) ׁשֵקְׁשַה 60 0110 (0006 8 100006) :(תועבצאב

 סס 1811, 00849סע (8/,) :(שא) ץֶצֹוּפְתִה 00, 6

 וס ש. ם.||וןיַי הֹתָׁש 00 6נומא (8/) ֹושֶּפְסַּפ ,רֵּבַד
 סס ס1ט8מ, 16)} :(םיונאנ ץַּפַנ ,ַעֶצַּפ 018016 (60049)

 ,(םינכ) גֹרָה ,ְּךַעָמ (1206)

 ץֵּמַמ יַעְצַּפְמ םט9-018016/ (2/  ךע -) 8 לסינ-קַאנק
 ,םיִזֹוגֲא

 0813 106 רטמ80 !לסונײקַאנק ךומ ףור ןוא (46.) --

 םש הזיאב יל ארק ץסט 0800 -- 1 0'402 61
 !יִל תפכא אל -- חצור התאש

 טסזם- !ׁשיִעְרַמ ,ליִהְבַמ 801188010081 66). גידעקַאנק
 ,(םירבד) ַחּופָנ 088616, 818-806184/

 ןופמ-801ג20106 ץםנת808 םעזַארֿפ עגנדעקַאנק --

 | ,תוחופנ תוצילמ

 ְךֶׁש ׁשיִא 11146210181 זמפמ (2/. 5 -) +. רעקַאנק
 ,גיִהְנַמ 16860061 !םיִשָמְׁשִנ

 ,ׁשֵקְׁשקִמ לֹוק סעםסעאנתפי +. ַײרעקַאנק

 .--יטנגסקוקס 8. הכָק

 ,ימור טֹוׁש ,לֹונְרַּפ רטמֹומ , טתסט9 (ע/. סע --) פ. טונק
 ,טֹוׁשְב הֵּכַה 90 יטמוק, 1108, אמסט+ ש. 6. ןעוועטונק

 ,הָקָלַה
 ,הָליֵתְּפ טס1ס (2ז. } -) 8. סיוגק

 רּודָּכ סןטס} 2811 (0/ 100600) ({2? {|-) 8 ליונק
 ,םיִמּוה

 .- ססתפץועםסש 00 6061/86 4. איִנֹונק

 ,רֶׁשֵק 1:תספ (ק/ פינק !{ =) 9. פונק
 םעסיש1סװ/ םעטנגמ1סע (2 סע- ן-) 8 רטק

 ,ןָנֹואְתִמ

 .ףֵרָּב 1066 (קז. ס = ,=) 5. ינק
 .ףיִסְנ םע1806 (4/. |{ -) 8. וַאינק
 .- ץטניסמ886 (2/. תֹויְנְק) 8 היִנָק

 תישילש הביקו םּסְמַה סעגפט18 (2/ פ--) 5. עהינק
 ,(הרג ילעמב

 - יי ,שונק = שזינק

 .הָבָע לֵּקִמ ס1ט (;7 ךע -) 8 לטינק
 6טנגקוומפ, 0811 (2/ ךע -) 8 לדונק

 ,('דכו קצב

 ןומז, :הָליִתְּב ששנס8 (2/ ךע -) 8 לטיונק
 ,(תכמלנ ַעיִקְּפ לֵׁש קֶקָּפ 8811
 ז0 102/46 001648 104 עווט4) ךעלטוונק ןגוול --
 6806108 009 01 986 480:6808 0866 1ת 1008-

 ויִר
 דד

 לש) רודַּכ

 }טש

 : י יו *

 גנולענק א 2 א 2 שא 3 5 - 60
 א: טא

 םידדומש םימוחה ןמ תוליתפ הׂשע 8טטע1ת2 8

 ,תורבקה יתב תא םהכ
 ששסומהמ מס (20 ם --) =. ןרענװל-ךעלטַײנק

 1081:608 רט1048 10 119081 0820168 0ט0
 686 12162808 1860 ט} 201 !מ זמס28ט8
 תֶא םֶהֶב חֶדֶרֶּמִׁש םיִטּוחַה ןִמ תֹוליִתְּפ הֶׂשֹוע הָׂשָא פז 8
 ,תֹורָבִּקַה יִּתַּב

 ;לופכ 016886, סעטזמק1ס (22 ן-) 8 שטַיײנק
 .רָפֵּמַה ףֵדְּב טֶמָק 8-681*600 !טֶמָק לט 6
 ;ןְטק לּוּפִה 119016 0ע6886 (2/ ךע -) 5 לשטווק

 רוח 8ג00/9 (/:0. ?ןְטֶק טֶמָק 110016 טטנל6

 .הָּמְרֶע
 ,טַּמִמ 60 1ט1101616 0. 6. ןעלשטיונק

 +ס 1016 !לַּפק 0 010886, סזטזמקמ16 ׁש. 6. ןשטוינק
 40 ש. ?. ךיז -|וטֵּמַה 00 רטע11616 ;(תונוילג) לֹפֶּכ
 00 רק; 6 ;ץנַכְתִה ,לֹופְה 010880)} 821

 .קַּפְקַּפ סס 26816806 (,20.) + (תעלותכ) לֵּתַּמְהַה

 ןיבנ ץֹחֶל ,טֹבִצ טס ץומסמג ( 2... ןֿפינקעג) 0. 6. ןֿפַײנק
 ,(תועבצאה ישאח

 ןיִנֵק-תֹלָּבַק ={ - טטצומא (עז. םינינק) =. ןיִגק
 ,הֹנק 10 טוגצ, טטעס8886 (6/.) ש 6. ןעיגק
 יז .ד שש ז. ךיז -||זַעֹרְּכ 00 1ע2061 ש 8 ןעינק

 ישאר ןיב) הֶציִחְל ,הָטיִבְצ ץוגסמ (עז. |-) 8. !פינק
 ,(תועבצאה
 ,ץחל ,טבצ 90 ץומסמ פינק ַא ןבעג --

 ם ץֹותסמ סת 116 62064 עלעקעב ןוא פינק ַא --
 ץנפ180} +88028 (//,) :(הבֲהמ) יחלה לע הטיבצ

 116 66- עלעקעב ןוא פונק ַא םוא טמוק םע ; הדות ,הלהת

 ,הלהתל אוה יואר 8668 עס 6
 ,לפונק == !פינק
 ,הָּפֵה תַמיִתְמִּפ קַמָּפ םֹּפֲא (ן/6 סע -) 9. קיפינק

 ;רֹורְצ 080616 :רֶׁשֵה ן;םס9 (2/. ךע -) . לפינק
 ;תילְסִּמַה תּורְּבַתְתִה םֹוקְמ {ט641011 (0/ 6 04/100'1:/)

 בק םע בכוכ לולסמ לש) הֶׁשיִנְּפַה תַדּוקְנ 1006 (681/י.)

 .(תורדקה

 יי ,רֶׂשָק 1ס 809 0. 6 ןֿפינק

 ת {8ם8 0? 08/86 28/664 (1// סע -) + שינק

 וא הָאְמֶח םֶע הָיּוּפָא הָגָש ןיִמ סוג סט600ע סי 6
 .ןמּוׁש

 .- מס 10169 (2? |ן=) 4 םנְק

 תַרּועס .ןיִמּורָא 0069101883 (עע ן-) 8 לַאמ-םֵנֹק

 .ןיםּורָא

 .שנָע םֹנָק 10 1106, 100169 =. 6. ןענע - ,ןעװטנַק

 .לבָ} ׁשּול 60 2068 (2. ץ. ןטָאנקעג) ש ס. ןטענק

 .לֵבֹוּנ ,ׁשֶל 10080ס/ (10 9- .=) 9 רעטענק

 .רֶבָע 81806 (2/. -) 5.טכענק

 =:לםרה אתטס16, 82416 (2/ ךע-) =  לכענק
 ,לֿפַאנק

 ,תּורָּמַלְמ ,הָאְרֹוה 06801120) 96802618212 8. גנולענק



 ןלענק

 (*0.) ּ!וםיִדָלי דָּמִּל 0ס 9680 02116/ס8 0. ןלענק

 יַהָּכַוְתִה 00 216, 018068

 דמַל עס 408068 60211016ת רעדנוק םומ ןלענק --

 ,םידלי

 00 ם81006 ראופג 8 ןצעמוא טומ ןלענק (/3/) --

 00 140010810 8 ז?םֹומָקי :שיא םע חכַותה ץסע8סמ
 ,שיאל רבד ןנַש 1םפס 8 ןסעפסמ

 (/ש. ורֹתְּפַּכ טטו60ג (ע1 ךע-) 5. לפענק
 יַעָר ,רָבָח 911626, ססנג 6

 טט690ת-נמ880ע (2/ ס- ,=) +  רעכַאמ-לפענק
 ,םיִרֹוּתִּכַּכ הֶׂשֹוע

 .רֵּתְפַּכ 0 טג690מ שש. 64 ןעלפענק

 יןהֹּכ ץע1089, ס1ס18ץנחפמ (2/. סע -) 5. זדנָאיסק

 ,(ינלוש) רָמֹּכ
 .רָּפַפ טססע (קז פ =) עקודנָאיסק

 בַאְו לָׁש הָכְמֹוטְצִא 8001080מ 04 8 ןענ4ס 5. ןעיפק

 ,(א םִיַּמַה
 ,תורְמיק = תויִרְסק

 ,ׁשֶנְלְּפ ססתסטמומס (2/ רע --) 4 בַײװסבעק

 טס6צ סיי (?/ע.) :(קחׂשמו תֹואְָנֹק תםומס-ץנמפ 6. לגעק

 .(םופדה תויתואמ) תֹוא לֶׁש ּהָפּוג 6סץסמ 01 4 1

 ומ :תאַרְקִל ,-ל 000814 :דָנָנ 2890ת80 ןקיסק  ןגעק

 ות ססזוקפג1פסמ רשוסמ :-ל עַנֹונְּב :69016006 0

 ,ןגעקטנַא .ז !בּורְקְּב .ְךֶרֶעְּב םססט9 -ל םַחַיַּב ,תַּמְעַל

 .ןגעק ַא
 90 06 2881080 2 ןס1800 ןצעמוא ןגעק ןַײז --

 | ,םדאל דגנתה
 תםס9 40 8609 רשס1} ןצעמוא ןגעק טוג םינ ןעלדנַאה --

 ,שיא םט תושעל במיח אֹל 90ט0816 4 קסעפסת

 1 טמא 19 וטנפמ 16701:6206 םיא ןנעק םע גָאז ךוא --

 ,וילע בֹפי ירבד ,ול עגונב רבדמ ינא 40 גֹוג
 גת טסנמקפני18סמ טט111ג 1161 רובנ ַא רע ווא רוא ןגעק --

 ,התמֲעל אוה רֹובָנ ת6 18 8 תסזס

 שלש ךרעב 8006 121:66 סא העש ַײרד ןגעק --

 ,תועש

 סצס} 8881080, ֹום ?עסם? 600. קזסק. רעביאנגעק

 ,חַכֹונ .לּומ
 סץקס8100, ןְצֹותְש סעקס8106 60). גיררעביאנגעק

 ,חַכֹנ רֶׁשֲא ,לּומ רֶׁשֲא

 .ףָּתְׁשִמ .יָדָרֲה םמוגפ81, 16010ע1)008 6/}. גיטַיײזננגעק
 84- !דֵגַנְתִמ סקקסמסמ+ (2 ס- .=) 8 רענגעק

 ,בַוא .אָנֹוׂש ,ןְטֶׂש טסע8סנצ  סתסממצ

 הָניִבְג 6686 (קז | =) פ.ועק

 ,תכר הניבג 680686-00908 זעק עכוווו --

 .קּנַּפ סס 100016 2 6. ןעקשטעק

 .דיק = ךעק
 .ןעלכיק = ןעלכעק
 ,תָלָּׁשַבְמ 1010816 0004 (2.ס --) 5. ענכעק ,ןכעק

 .ןצישֿפיל ייב (א

 רעסַאװסנינעק --- 468 --

 ,הָּבַמ ,לֵׁשַבְמ ססס1 (ץז. ס -) 9 רעכעק

 עול ,ןֹורָג פמניס81, םסעים6 (עז. |-) 5. לעק
 ,הנק טסומסץמומס לעק עקנול וד -

 ,קונטַאבלָאק = קונסַאבלעק
 .עטַאבלָאק == עסַאבלעק
 ,(הרפ) תֶרֶּבִעְמ יהְרָה טט10מ 6811 66 גובלעק
 .לֶנע דֹלָי 10 0816 ש. ?=. ְךִי ןבלעק
 .יִשְּמִמ 001188 ( /34.) :לָנַע לָׁש 09 0813 60 ןרעבלעק

 1001188 680מ08188108 תולעפתה ענרעבלעק (46.) -

 ,תישפט תובהלתה
 טתנמס8מומפ 1ט0ע08 תורצוי ענרעכלעק (66) -

 ,םעמ םהל ןיאש םירבד
 ,הָנִצ ,רק 0014 (2/  ן-) 8 טלעק

 .בָקָי טטנתס-קנס88 (2/. |=) 4 רעטלעק
 םֹוּכ 40016+ (עז. סעקש --) 9. קעשװלעק

 ,לבלוק = לכלעק
 :בֶּכַרָה בֵׁשֹמ 06020מ-ט08 (26 ס-) עינלעק

 .םיִרָדֹוּגַה ףַּכ ט/סט61

 00104:46, 680-06-00- 5. רעפסַאװ שינלעק ,שינלעק

 ,(םשֿב ימ ןימ) הָּיִנֹולֹוק יִמ 1080

 .רֶצְלֶמ טטפ19סע (20 ס- ,=) 8 רענלעק

 ,הָרָצְלֶמ דז8101688 (עז ס -) 8. עקרענלעק
 יףָּתְרִמ 0611 (2/. | -) 8. רעלעק

 .קעשולעק = קישעלעק
 .לֶמָּנ ס8זמס} (2/. ןע -) ילמעק

 .ןֶּפֹק קֵרְמַמ 804811 6סזג 0 (2/. ךע -) 4 :למעק

 הֵׂשֹוע ססצמס-עמפ1ס (2/ ס- ,=-) 8 רעכַאמלמעק

 ,תֹוקרְסַמ
 ןעמַאק = ןעמעק
 .(א רומ ןענעק = טז. רעמעק

 רֶדָח 1190 סמהמגטסע (// ךע-)  לרעמעק
 יןָטִה

 קֵּבַאְתֶה ישֵחָּלִה 90 1181, 8?ניג8816 ש 8. ןֿפמעק

 ,(רהנכנ ןֶטֶק יִא 8עמ811 181886 (עז. ס -) 5 עפמעק

 ,םחֹוּל 118006/ (ץז. ס = .-) 5. רעֿפמעק
 .הָביָאְׁש יֵלְּב 18016, ס1ממסז (ע?. ךע -) לדנעק

 ,רּורְּב 41801006 /181016+  2קקפעסמפ 00/ גיטנעק

 .רָּכִנ ,הָאְרִנ
 .גימנעק = ךילטנעק
 לש חֶּפֶׂש 6486, טסע6סע (ץז. ךעל --) 5 עלןעטנעק

 ,(ב (דנב

 ,הָעיִרְי מסטט1608ס} 8016ת06 (2/. ן-) שינעטנעק

 .עֶדַמ
 ,טֿפַאשטנַאקַאב = ;הָעיֵרְי טםסט10086 5. טֿפַאשטנעק

 .ןגונוק ,ךילגונוק ,גונוק = ןגונעק ,ךילנונעק ,גינעק

 208 1619, םנפיסנמט118916 2010 4. רעסַאװסגינעק

 ,(ג בָהָו יִמ

 יד (ג .טנַאק ןוֿפ טרָאװרעגעלקרַאֿפ (ב ."עלעקרעס, ןיא (א

 ,סמיובלוש זיא גנוצעזרעביא עשיאערבעה



 ךַײרגינעק

 ,ךײרגונוק = ךַײרגונעק

 90 אתסלס ש. 6.|ולֹכְי 0 06 2018 ט 4 ןענעק

 ,רָּכַה ?ַעֹדָי

 00 06 8016 90 40 8 1תֹותע םעמע ןָאמ ןענעק --

 ,רבד תושעל לֹכי

 ,שיא עדי 60 עםסוש 8 ןץסעפסת ןצעמיא ןענעק --

 עדי 40 ן:םסוש םסלס 90 1686 ירבע ןענעק --

 ,ארקל

 ,דמלמ היח 10 126 168:466 ןענרעפ ןענעק --

 זמפמ !טמסיט16466 (2/ ס - י!-) 8 רענעק

 .ןיִבֵמ ססממס188סע, םצקסניפ

 .עפמעק = עֿפנעק
 ,מֿפַאשטנעק = טּפַאשנעק
 ,הָחּורֲא טס976 9. !טסעק
 ,ןֹומְרֵש סמס8פמט9 8. :טסעק
 8811 טסצ (ע/ רע -) 8 לטסעק

 ,(נרא לש) תֶעָּכְׁשִמ ,ןיִנַנ 6060

 הֶׂשֹוע טסצ-צמפאס/ (20 8- ,-) 4 רעכַאמ-לטסעק

 .םיִוָגְרַא
 ץֶּבְׁשֶמ .ןֶּנקְמ 0800206} 01060067:66 46. גידלשטטעק

 | ,(גראג

 ,ןָיִצִמ ס0611609 !רָקָי עעסס1סג3 66/ ךילטסעק
 ,החּורָא תיֵבְּב לֵבֹוא טס2ע6ס/ (עז. סע -) ,. קינטסעק
 דֶלֵֶי 008106, 894 (4/ רע -) 8 דנוק-טסעק

 ,שיִא דַי לַע דֹקְפִּמַה

 ,תחַלק ידּוּד 1:66616, ם0316/ (קז ןע -) 9. לסעק
 צטמוניוקסס} (0600) (עז. רעבורג -) 9. בורגולסעק

 ,םִיַמ תֶלֹּבִׁש ,הָלָּברֲעַמ ,הָרֹומֲהַמ

 ,ּוּד 1460416 (ז. םילּכ -) 4. ילַּכלסעֶט
 ,ףֹּה 464010-סנזמ (ע/. } -) 8. קיופ-לסעק

 ,םיִׁשאָר לַעַּב ם08066 00/. גיפעק
 084- ?ןָפָק שאר 1106 2688 (27 ךע -) 8 לפעק
 ,רָמֲאַמ ׁשאֹרְּב םָׁש גמסי/ 16
 ,הכָמ שאר ץ1ממ680 לפעק ענעקלופש ַא --
 ,גרפ שאר טסקקצץ-686 ןָאמ לפעק ַא --
 ,בורב תלגלְג 680086-11686/ םיורק לפעק ַא --
 רבא שאר 8188 םטתנ8 הלימ רעד ןוֿפ לפעק סָאד --
 ,תורכַוה

 ,ׁשאֹרָה רֵמָה 90 ט000860) 46081010806 6. 6. ןפעק

 ,בײװםבעק = םַײװספעק

 ,(אבצ ישנא לשנ עֶבֹוק 8מפמס (2/. פ -) 6 עקפעק
 ,לּוהָח לָׁש 01 08, 8'680 001. שיצעק

 תסתמ-ז090מ9176 26860) 0680 זחֹומ רעשוצעק ַא --

 ,שלח ןורכז טמסמגסניי

 .םיָלּותָח תֶדֶּלֶל הָרָה טטנ9 16406ת8 60) גודלצעק
 ,םיִלּותֲח דלֵי 00 1:100סמ 0 2 ךיז ןעלצ ֹק

 ,שוצעק = ןצעק
 (ע-) ווִָה לּותְה 419668 (2ז ךעל -) 8. עלועצעק

 ,הָבּוהָא ,בּוהָא 68:11מ

 ?ןַערִי
 צ גײ

 80|ט2:יס, ! ןֶטק זָנְרַא
 זיצד דז 7

 ךולרעפרעק -- 404 --

 ,הָבְמָה ?טזמומפ) תםסטסנמסמפ (2/ |-) + רעק

 ,הָעּונּת
 ,הדצה הבטחה 8 ?טעמ 8106898 טַײז ַא ןָא רעק ַא -

 {ס םטסוק 460י6מ !:בטה 40 ?טעמ רעק ַא ןמענ --

 .ןיי םוכ) עֹמג (6/ 00י00/)

 םס 0800 1006 רעק ןווק ןָאמ םונ ךוז ןעק רע --

 ,ומוקממ זוול לוכי ונניא
 ,טפָנ 1:61:08606 . ןיסָארעק
 .ןֶטֶק לַס 8נג811 288104 (עז. ךע --) 5. ילברעק
 .(היסור ףסכ) לֶּבּור עסט016 (עז. ךע --) 4 ?לברעק

 6188 סי ק18996ע 109 1ם0 (1/. תורעק) 8 הרעק
 ;חֶַּפ לֶׁש רֶדֵמְל הָרָעָה 02880ש01/ תופמפ ססעסנמסמץ
 ץ1806 ץט9 ומ 986 8ץ422082040 סמ 180 676

 01 סםס םפצ 04 4800מסעג0מ9 10 986 001-
 תיֵבְּב םיִדיִמֲעַּמָׁש הָרֲעֶה 166010 01 ססתסניומט11סמפ
 ,תֹובָדְנ ץּוּבִקְל םיִרְוּפִּכַח םֹוי בֶרֶׂשְּב תָסֶנְּכַה

 ,הָבָמֲה טטנמ (ע/. םעקנ -) 8 קעגוױעק
 ,'טרָאק ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לטרעק

 00 ם87ס 2 םפוג6 80 לטרעק ַא (ןפַאכ) ןבַאמ --
 ,םיפלקב קחש 8

 יעקטרוק = עקטרעק

 89006 !ןֹועְרִז ,ןיעְרַנ 8סע80/ (ע/ ךע--) 4 לרעק

 .ןֶצְרֵה (6/ ,ץליועגז8)
 ,םֹוׁשָמ גסןזמ, 1זג0061 (עז ס -) + עמרעק

 .(א הָּהְׁשִמ ספניסט86, 16880 (4/. | -) 8. שעמרעק

 ,ש עמרע ק ןוֿפ טרָאוװרענעלקראֿפ ,לשעמרעק

 8וטס88006 :ןֹועָרְז ,ןיִעְרִנ םעפגמ (קז. רע -) 8 !ןרעק

 .יִשָּמַמ רֶבָד םסנמססמומפ 8ט080803181 ;תֹּוׁשָּמַמ

 זַעַגָה עס זמסשס !הֵנְּמַה הֹנָּפ 90 !טשמ ש 6 'ןרעק

 ,הֹעָׁש 9טס ?טעמ שש. ךיז -| :אָטאַט 90 8660

 יַעֵעֹנְתִה 0ס 06 ע40060, 06 88108000 ו"ל הֶּּמ

 ,ׁשעֶר
 םקה 60 108066 2 םעסםל טקעס8/ ןטלעו ןרעק --

 ,לודנ ןואש
 486 ר60:10 18 1מ 8 טלעװ ַא ךו םרעק סע --

 ,שעור םלועה ססענזמס110מ

 ןרעהעג = *ןרעק
 .ןָמָה ןיִעְרִנ םזּפמט16 (27. ךע -) 4 לדנרעק

 ,עצונערק = עצונרעק

 אֵלָמ 1011 01 םעפותמפ/ םעמוםצ 4607 גידרענרעק

 ,םיִניֵעְרַּג לַעַּב ,םיִניֵעְרַג
 ףעוועריק = ןעווערעק
 1מ860ס0/ זֹוָנ ףג ססס+ (22 ס-) 4 רעפרעק

 .םָׁשָנ ,רֶמֹח
 :ףּונל ְךִיַׁשש טסס1וצ, ססעקס151 00/. ךילרעפרעק

 ,יָמְׁשַּג ,יָרְמָה ,ינָסּוג  צמ8061181

 ,141110655 שטייד ;דירי ַא ,2 שיליופ ןוֿפ (א

 יךריק ַא ןוֿפ ךוניח םעד דובנל ביטימי ַא 06
 גרירי ךיוא



 ץרעק

 .ץרַאק = ץירעק

 ,עֶלֹוּת ,םיִעָלֹוּת עַבָצ 60סװומס81 . ןלענעצרעק
 ' .ענעשעק = עינישעק
 ,(דנב לש םיִּכ טס0169 (עז ס -) 9 ענעשעק
 בָנֹנ 10:0006466 (4/. םיִבָנַנ-) 8 בננץענעשעק

 ,םיִסיֵּכַה ןִמ
 ,םיִּכ לָׁש ןֹועֶׁש טט890מ (עז. ךע -) . לרעגיוז-ענעשעק
 עס60606-806- (;/ ְךע -) 4. לכיט-ענעשעק
 .םיִּב ּפָׁש תַחַּפְמִמ 64

 .-1889101008 זנהמ (2/7. םינְדַּפַק) .. ןדַּפַק
 ןטממקנפ סץסני 9 םיס8ל 61898ת06 8 ְךֹרָדַה-תציִפְק

 .--1מ 2 תגסנמסמש (2:/ 747760/6)

 .ןָיִצמ ,בֹוט ,הָּפֵי 8106, 6809 66. גָורניטירְפַק
 .= טט0086/ (ק/ םיִבְצַק) 4 בצק
 .- 0ס8810מ (2/. תֹובְצִק) 4 הבָצְק
 ,בָצַג לֶׁש קֶסֵע טט908סש'8 1846 8. תֹובָצַה
 .בָצֵּקַה תֶׁשֲא טט96מסנ'8 0016 (2/ ס=)  עטבצק

 ,םיִבָעַק לֵׁש 01 טוגפסמסניפ 66 ׂשֹובְצִק
 - 20 4 רוציק = רוצק
 ,"רֹוציִק = םימִי-רוצק ,רבָדַה"רוצְִק

 .-110מ זמתמ ; 10280206 (2/. םיִניֵצְק) .. ןיצְק

 . ,השֹודְק הֹליִהְק = 60. ק"ק

 ,בֵרֹוע סנעסיס (2/ ןע -) 8 ָארק
 .עקבָארָאק = עקבָארק

 ,ןְראָוַצ 60118/ (27, ס -) 6. ןגָארק

 ,הָביִנֲע ספי ט8+ (41. | =) 5. טָאװַארק

 ,טַאװַארק = עקטַאװַארק
 ט80016 ןץומממ 4. עקנַאיװָארק

 ,(תועובעבא
 68ויק-זמפמ יטםס סטמ8 (2/7.סע -) פ שזרַאיװַארק

 ,תֹורָפ ֹול ׁשֵּיִׁש בָלֶח רֵכֹומ ס0ױט8
 יץֵע לּוּב 0100/ ({/, סע -) 8 שוַארק
 ,הֵרֵּפְרַפָח ,דָלֹח תג016 (2/ טערק .סע -) 5. טָארק
 .ַהיִרְּב טי : הָכָבְׂש 806, 1814106 (ןז. ס -) 5. עטַארק

 יחירב ,לורב תכבש 1עסמ 2488 םעמַארק ענרעזַײא --
 .(םירוסא תיב לש) לזרב

 ,(א ץֶּבֶׁשִמ ס1602806, 6060ט6166 86)} ןעטַארק
 1218106 (006006* 0/ 0 (21. םיִאְרָק) 8, יאְרְק

501:400'8, 126 10 660//0008 10/060/0 8604 6/60045/0 

(2'012040 126 /0 /6004/0140 106 0060068 6060|--. 

 ,הסיֵרָה :ץֶּפֵמ לֹוק .ׁשַעַר לֹוק ס1888 (עז. |{-) = ךַארק
 .לֶגֶרֶה תַטיִׁשְּפ טּפתענטמ9סצ :הָלָּפַמ

 00 טס- ולֹמָנ :שַעַר לֹוק ןתָנ 80 0288 ש ת ןכַארק
 ,לָנָר טֹׂשָּפ ססזג6 ט8ת)סיטץפ

 .ןְליִמַט 889 . לַאמכָארק
 הַׁשָקַה ןָליִמֲעַּב הֹׂשֲע 90 פו8עס8 6 6. ןעלַאמכָארק

 .ןְליִמֲעַב
 .ןְליִמֲעַב הָאָׁשִקַה 808נ0מ1מ8 9. עקלַאטכָארק

 תבכרהל) קֶרָז

 עי =

 קט רטש ייב (א

 עװעּפָארק -- 408 --

 ,לַאמבָארק = לעמכָארק

 ,ןֶפֶש עט (עז. םע --) 5 קילָארק
 ,םמַארק = םַארק

 ,תֹונָח 8מסָק 8906 (1/. ןע -) 5. םָארק

 ,תֹועְרִּפ ,לֶרֶמ עגטג?ותצ, 1109 (20 ס -) 8. עלָאמַארק
 ,תּונָח לַעֵב היָה 0 אססק 2 8םסץק ש. 4. ןעמָארק

 ,תיִוֲע סעפנממ (2/ פמערק) 4. פמַארק
 ,וָרָּב 6008, 18 8066 (2/. סע - ,ןע -) . ןארק

 .הָזְרַּב
 .ןַארק = טנַארק
 ,טנַארוק = ענטנַארק

 ,עקיונָאר כ = עקינָארק

 ;(םיחרפ) רַז טסניס892, 88118264 (2/ ץ'נערק) . ץנַארק

 ,תָורֲחַמ 8010, 106
 תורחמ 8 8612 04 ַן68118 לרעפ ץנַארק ַא --
 ,םינינפ לש
 תורחמ 8 1006 04 001048 עלעביצ ץנַארק ַא --
 | ,םילצב לש
 תורהחמ 8 עסץס 03 01801618 לנווב ץנַארק ַא --
 ,םיכעב לש

 .ַהֹכ הָּפֶר יׁשָלָח דטס88 :;הָלֹוח 81016 111 46/ קנַארק
 8101:0688) 1110688 0180856 (2/.| -) =. טַײהקנַארק

 ,הָלֲחַמ
 .יָנָלֹוה 810137 6 ךילקנַארק

 תֶׁשֶּמַׁשְמ 8101:-םטניפס (2/ 9 -) 4 רעטסעווש-ןקנַארק
 ,םיל ח

 8108 ןסץ80ת, ק8006ת6 (2/ עק -) 9. רעק|נַארק
 ,הָלֹוח

 טסומש 8104, רטםווס 8106 000. טיוהרעקנַארק
 ,הָּלֹוח ֹותֹויִהִּב

 ,(א הָרָדָּׂשַה דַעְּב טםניסוגפימ 686 11ת6 00 יארטסָארק
 00 06 11084066 ?םזסטפם 486 יָארטסָארק ןווג --
 תורדש ןיב רֹבע ן1םס, 40 עטמ 4280 יט(

 ,םישבשב .םירמַימ
 60 108 8 ץסנפסמ ?מזץסט9:מ יָארטסָארק ןבײרמ --

 086 ןגמס; 90 188460 8 ץסע80ג תטמ 6

 ,םימבשב םירסַימ תורדש ןיב שיא רבעה 2(

 ,חָאָּלִמְמ הָביִבְל 1ע1690ע (}. | =) 9 יֿפַארק
 ,(םדא עבצ ןימ) הָאּוּפ ת14464ס1 5 ?פַארק
 יקָפְו ,הָאְרּומ ססע , סטפש (2/. סע --) פ..יֿפָארק
 .תֵבָׁש 160001, 0111 4. ?ֿפָארק

 (ע} ןטֿפערק) 8. טֿפַארק
 .ַחּכ 8ט16049מ

 ,ןריפערק = ןריּפַארק

 60 1819סת אֵּלֵמ 90 8904, סעגנמ ש. 4. ןפָארק

 ,(םיזוא) םֹבָא (06686)

 ,לּורָח 60016 5. עוועפָארק

 41090606 ןץסטסו}

 ,סא808מ ס01008 שיסור (א



 ןעפַארק

 ,ףֹסְנ 80 41108160/ 6200 ש. 4. ןעּפָארק ,ןעפַארק
 ,ףֹרָע

 .עקבָארָאק = עקפָארק
 ,תָמֶרָׂש ,הָמיִרְט 801846ג (עז. | =) 5 .ץ"ַארק
 8סעטסט1תש-טעט8מ (ןע/. ן-) 5 טשרעב-ץארק

 יתָרָרְנִמ
 שי 1. ךַיֹו -| !טֹרָׂש ,דֹרָנ 00 8018008 ש. 6. ןצארק
 ,דֵרָּנְתֶה 90 86:8464 1
 00 םםפטס 2 2108? 6468 ןצַארק וצ ןבָאה ךיז (26,) --

 הברה לֹּפַטֹל שיאל היה 90 40 2000? 8 12ומ0
 ,הכובמב היה 90 06 {ג 8 01160ג704 ;רבדב
 0186 ןצַארק ךוד לעװ ךוא ןוא ךומ ץַארק | (21:00.) -
 זמס 2864 1 0111 ס1860 ץסט, 080 8006 ?טעת
 ,ךל רֹמשאו יל רומש 4080108 800116

 םִיַפָנְכִּמַה קֶלֵח סםופמ-קפפ (0/ י00569) 5. קָארק

 ,םִיַבְריִל תֹוניִּב
 ,םיִנֵּת סעס604116 (2/. | =) 8. לידָאקָארק
 ,נָג תַרֹוק טמּפִע (0/ 6 גיסס/) (1. פ -) +. עװקָארק

 {0 !בֶרֹועְּכ ארָק עס 010800 סו ש. 4 ןעקַארק
 יַעָדְרַפְצַּכ ַחֹרָצ ס108+

 יענעשטשורק = ענושטשָארק

 ,עצושַארג = עצושארק

 ,הָבְרֵק ,- 161801008מ0 5. תֹובְרְק

 880111106} (2/. תֹונְּבְרִק)  ןּברִק

 וי .-ש10?וזג

 "ס1נ18910מ," 1106 09 8 (עע ס--) 8 ההְנָמ-ןּברִק
 .-- 001081ג ץעםעץסנ-טססצ 101 ,1000180 דשסתגסמ

 .--14ש1000 800898 5. 2, םיִאּורְק
 א1מפתמהת, 16180102, 16- (4/, םיבֹורְק) ? ּ!בֹורְק

1810 -. 

 בר ,רוא טכַאמ סָאװ ;ינודא 21189614 516 בורק בר --

 .ינודא ךמולש המ םסוש 40 ץסט 640, 81/? ?בורק

 ,בּורֵקְּב םספע!צ, ם00ט0 666. || -  םספ 06) ? בורְק

 ידָרֲעְּב
 א/מפושסנמהמ, 16189100, (2/. תובֹורק) 4. הבֹורק

 ג == 16186166
 סתס טסגס 18 (2/ "םיבֹורק)  תֹוכְלַמְל-בורק
 102 986 818, 025 רטםס 148 6

 .--רט19ג 686 109781 ס0טע6

 תספ; 0020106128 2 2212218 06/ חקְמִל-בורְק

 ,הָיִנְק רַמְנִל בֹורְק
 10 18 תספע 8 000- הקמל-בורק זוא םע (46. -

 ,רמול בורק 6180

 800 18 םספע םסני 1:601:0- הקמל"בורק זוא וז (106.) --
 ,הָדָל בכשמל איה הבורק

 ,הָחָּפְׁשִמ תֵבְרק :618110ת8מ} +. טֿפַאשעבורק
 .דַּכ עגססגםסע (20 גירק) 8. גורק
 לַע תַעַלְקִמ ט180 סת 8 1081 (2/ 9 --) = עקטורק

 .הָּפֵח
 ,לרוטַאװק = קָאשטורק

 0116/1ת9

 קורק -- 406 --
 ,לקעשטורק ,קעטמורק = לקושטורק ,קושטורק
 יאָּמַב 801116/, 0689 (20 םע -) +. לעשטורק

 ,לֵכֹינ
 ,תֹואָּמַר 8411119) 02680129 6. עווטסלעשטורק
 ,הֵּמַר 0 81116, 68689 ש. 4. ןעשטורק
 לֹוקְנַא 110616 םססע (ע/ סעקשט -) 8 קעשט רק

 .ןָטִק
 לּוקְנַא 110016 תססמ (7 ךע -) 6 לקעשטורק

 ,הָנֲאֹת 6811 (69.)

 ,גודלזצ רג = גיזיורק
 ,ןעלופר ג = ןזיורק
 ,בּורְּכ 6800886 5, סיורק

 ילב רבד 40 1811 8087 טיורק ןוא יװ ןקַאה (46,) --
 ;הֹלָהֹת הבשחמ ילב לעפ 40 8060 1:6601688) ;ףרה
 ,םימחר ילב הכה 40 0689 1061:01168819

 ('ש.) והָרְּטִט ,רֶוג ,רָתָּב סעסיא (עז. ןע -) . ןיורק
 ,הָבּוהָא ,בּודָא 4811100/

 ,עיצַאנומולוא ,ז ,עיצַאנומולוא רעד ןוֿפ ןיורק וד (46.) --

 .רֶצָע ׁשֵרֹוי סעסיטמ-םע1ג06 (עז. | -) 8. ץ'נירפניורק
 ,הָכּולְמ ריִע ס801081 (ןע. טעטש .-) 5. טָאטש|נױרק
 ,רֵרוּפְתִמ 0116016 66 עלבורק
 ,קולָארק = קולורק
 6/001400, סטעט7664, רטעצ/ 001006 60/. םֹורק

 םספ 8006/ (/3.) :(םיניעג לֶזֹוּפ 8סט1מפ (60/65) :םּוקָע

 ; רֶׁשָי אל ,קֵדֹוצ יִּתְלִּב ,בֹוט אֹל 09 1181 רטעסת8
 ;רָׁשֹי יִאְּב .קָדָצ יִאְּב שעסמפ :םָּקֶעְמ ס'מ110 617 66. ||
 .הָעָר ןיְּב 28/2006} םישנש

 (/30.) :םוקט בג סע001:66 2864 ןקור רעמורק ַא --

 ,רסחתמ ,טובצ םץשק 6

 ,םיוָעמ םינפ 8 טטעיק 1806 ענימ עמורק ַא --
 סזג6 טט1ג0 1801:8 ססעגזמסוע 06 ּפָאק רעמורק ַא --

 ,רשי לבש ול ןיאש שיא

 ,השק רובד 2. טת/2186 0016 טרָאװ םורק ַא --

 ,םירשי אל םינהנמ טטע0מפי וט8ץ8 גנעג עמורק --
 00 100/ 89 8 ץ61:800 ןצעמוא ףיוא םורק ןקוק --

 ,הער ןיעב שיא לא טבה 6
 .ןֵּבִנ ,בֵּנַה םּוקֲע סעט01:-080166 66. גורנקורמורק

 ייולְבִּב ׁשּובָל 1888060, 18000ע06 060/ עולב-עורק
 ,תֹובָחֶס

 ,הָרְּכבכֹא סטסטגמ 5. ֿפורק

 018 01 1088 ;םיִרָג 089 (עז. סע -) +. קונפורק

 .םיִמיִרְג לָׁש ליִׁשְבַּת
 .לעשטורק = לעיצורק

 .עווטםלעשטורק = עווטסלעיצורק
 .ןעשטורק = ןעיצורק

 ==) בּורְּכַה תֶפָל ?טתוע 8. !עקצורק
 .רֶצק םתסניפ 60}. *עקצורק

 60 4621 םטזמזמ2עג}ץ םעינָאמערעצ עקצורק ןכַאמ --

 ,הב רצַק
 ,לֹוקְנַא םססע (4/. סע -) 5. קורק

 צד פו

 אעווקורב



 רעכירק = 404 -- קַאשזרק

 ,(טושק רותב) ףיִז זיט1116 (27. | -) =. ויירק יַחיִׂש טטפת, םמזטס ( 7. סע -) 3 קאשורק

 ,לונרג == ;הָרּובָח ,דֹוס 011016 (2ז. ךע -) 8 לזַײרק ,חרֹוק = חרק

 .= טס1114108 . ירְק
 1מפניםות8} 16801מ8 01 2 8011װסט181 0016 .יִרְק

 .--(6 2600000 16060)/600/ ,ןריסתג 1004 40 106 /62/)

 ,הרֹוּתַה-תאיָרְק = האיִרְק

 1080108 01 180 120 (68 106 5. הֹרֹוּתַה-תאיִרְק
(18:/12000116 == 

 *1680100 03 עַמְׁש ," ניקס טס?סעיס 8. עַמְׂש-תאיִרְק
 .=עסלועומפ 00 689 29 6

  הָּמָהְלִמ שפע (עז? |-) 5. גירק
 הֶמָסִה

 ;-לַע קֹּלֶח +ס סט 8081086 ש 8. 'ןגורק
 ,טָמֹוקְתַה ,ביִר 900 ףט8/ע01 שש. = ְךִיז ||

 00 ם60) (ע. ע. ןגָארקעג ,ןגורקעג) 6 ס. ?ןגירק
 .נֵּׂשַה ,לָּבִה סט181ת

 40 0016 10 2240 2 ןק61800 ןנורק טנַײֿפ --
 ,-לע שיא בלב האנש לטָה

 עמ1ת18161 (/. ןרָאט ,סרעט --) 5. רעטןסונומ-סגורק
 ,הָמָחֶלִמ יִגְיְנע לַש רַׂש 09 דשפע

 ףט81161108) 0021640128 (2/ |--) . שיונעגורק

 ,תָקלֲחַמ ,הָביִרְמ
 ,הָמָחְלִמ בַצֵמ 80810 01 טטפצ 5, רנַאטשוצ-נורק
 ןט8ני-ט68861} תמהמ-ס?-טט2 (2/ |-) 8 .וש-גורק

 ,הָמָחֶּלִמ תנא
 ,עדורנ = עדורק
 .ץנעדערק = ץנעדורק
 8106, 8160860-8106 (20 ס-) 4 עציונלַאוװורק

 .ףֶרֹה תַלָָע ןֶדָא
 .ןעדווורק = ןעזדווורק
 טטניסמ, 381106)18, ֹותְוטַיְק (2/. פ -) +. עדווורק

 ,העָר ,לֶוֲע
 ,הָנֹוה ,-ָל לֶוָע הֹׂשֲע 0 טסעסתפ , 6. ןעדווורק
 ,יּוּנׁש ,רֵּבְׁשַמ סע1818 (27. | -) 5. סוזורק
 ; הָרְדִׁשַה םּוח טפס;טסמס, 8ק1תס (עץ. םע --) +. שזורק

 ,םִיַצְלֲח 1018
 00 00180/ 2 ןץס1ע80ת ׂשורק ַא ןערוד (46)) --

 ,םירבדב שיא דרמה
 סע -) 5. קושזירק

 .רָׂשְּב ויָלָע ץֹצִקִל
 .טָארק = טירק

 ,תָרֹּקַּב סע1910181מ, 0:191006 (27 | -) 8  קיטירק
 .רֵּקַּב 60 0ע1010186 0. 6. ןריקוטירק
 ,קנמורק = עקייטירק

 .רֵּקַבְמ סע1010 (1/. =-) 9. רעקישורק
 ;(הלחמב) יֹּנְׁש לָׁש ;תֶרֹּקִּב לֶׁש 01111081 66/ שטיק

 ,(בצמ) ןֶּכְסְמ ,הָׁשָה

 ,רָחָנ ,ןֹומְרָק 6881 . דַײרק
 .רֶתָנ טֶע ידָרָׂש ס1181/-ץע60011 (05 ךע -) 8 לדַײרק

 .(םיִעָר לש) הרּובָה ;לּוגֲע ,גּוח 01/016 (ע/. | -) 8. זַײרק

 ,ביִר ףונמנינס}

 ץֵע ַחּול תמומסומש-טס8ע64 (ע?

 .זוורק ןוֿפ טרָאװרענעלקױַאֿפ ,לזורק

 ,ןפלזַײרג = ןעלזפרק
 ַמ סעג8עומפ-געסמ (2/. | -- )5 רעשדזַײרק
 ,דצרק == טַײרק
 ,הָׁשָה ס1191081, 411110019 00)}  שוטיורק

 .רעצכעמַײרק = רעסטכעטַײרק ,סטכעטַײרק

 ,תֹוקָרְי יםיִּבַׂשֲע טסט8 . עז. רעצכעטַײרק
 קיִבָר 1110 :ֵפָׁשִמ ?טממס} (2/ ךע-) לדנונרק

 ,(ראוַצל טושק)
 ַה ססעסמ1?8סת . גנוניירק

 ַה 00 סעסיסמ ש 6 ןעניױרק
 .(לוננרת) אֹרָה 90 סעסיס ש ? ןעיורק
 רַּכֹּכ הָצְק סת0 01 2 1083 (ע/. סעצ -)  ץע|ַײרק

 ,םָחָל

 .שוורק = ;בֶלָעְו יִתְׁש ,בֶלֶצ סעס88 (27 | -) 5 ץ'ַײרק
 01088-0840/ (2/ רעדנעב-) א  דנַאב|צַײרק

 ידי לע חלשנה רבד לע) הָפיִטֲע ,ְךיֶרְכַּת דטעפקקסע

 ,(ראודה

 .הָביִלְצ סע01118100 . גנונוצַײרק
 .בָלֶצַה לַע ַעקֹוה ,בּלָצ 60 סעטסו? ש. 6. ןגוצַײרק
 .(הירטסואכו הָמּורְּפ 160420/ ( 27. --) פ.רעצַײרק
 ,לעּוש ןיִמ סע088-10צ (/. |-) 5. סקוֿפצַײרק
 .בֶלֶצַה עַּפִמ סעט8866 (2/ |--) +. גוצצַײרק

 1186 (0/ 6010/0) 8017886 (2/ ס-) 5. עקַײרק

 ,הָניִרָא תַּפְׂש (0} )1006:01017 

 60 סעססץ, סעפש} (ק . ןכָארקעג) 0 תם ןכירק
 .יִּטֶא היָה 0 טס 81סױש !םַּפַט 90 ס11תגמ ;לֹהָו

 90 1ח6406 סטסנייץטמ616, םומעמוא ןכורק (/40,) --

 ברעתה 0 עט 8'020 086 סטסניץלײ 6

 ,רבד לכב
 6 680209 ָאק ןוא םונ םוא טכורק סע (/60) -

 םמתל לוכי ונניא 806 8 1מ148 וםפס תֹוצ 64
 ,וחומב רבד
 סס 9011 8260 10011 טױה ןוֿפ ןכורק (/47) --

 ,וחֹכ לכב למע
 00 800 ןחלס 8 1286, טנעו וד ףיוא ןכורק ( /:4.) --

 ,ותערמ אצי ,המח אֹלמָה 90 עטמ 14
 טנעװ עכַײלג ףױא ןכירק (20) --
 ,םעט ילב רבד יט19מסוג6 16880ת
 ,ערפה 60 2686+ 8 ץס1808 ןנױא !וד ןוא ןכורק --
 ,שיא זגרה

 ,לֵהֹו סעססץותפ סנ8טוותפ 66. גודנכורק
 0166ץ1ת0/ 82110218, 16011168 תויח עגודנכורק --
 ,םישמר ,םילחוז

 ס106װסע, סעפ}ןסע (ע. ס= ,=) 5. רעכיורק

 יֵּטַא ׁשיִא 8106 ץסז80ם,} 81080864 (ץל/) :לֵחֹוז
 ףָנֹוי 8008/) 10088 11400616 (/3/.) ולֵצָע ,ןֶלָׁשַר

 | יהָדְבָנ

 ,תֶַרַּפִס
* {1 

= 
 לָּתְכ

 {כ 8084

30* 



 ץעלורק

 יֵעיִצְי טסעיסמ (2/ סעצל -) 8 ץעלװרק
 ,תּולָג ט818מ1מ0מ?, 6216 8. לַאנומורק
 .יִליֵלְפ ןֹוָע ס801081' 091סמ06 5. ךערברַאֿפ-לַאנימורק
 .ִליֵלְפ ס8ו181 66/. ענלַאנומורק
 רֹועֵמ עֶבֹוּכ סָ/ 03 סזיננמספמ 18100-881 . עמורק

 ,(א םיִרְק לָׁש ׂשֶבָּכ
 ןֶבָא תֹּדְבִו סעס2+ג 041 ?8ז9םז 5. םירעטרַאטעמירק

 ,(האופרלכ ןיַי

 ש. זי ךִוז --|| : ףֹפָּכ ,לֵּקַע 6ס סטניטס} 0606 ש. 6. ןעמורק
 עס 108/6 ( ///.) !ףֹּכַה ילֵּקַעְתִה טס סטעטסס 6
 ,(רבדמ החונ וחור חיה אל ויָנָפ הֶּוַע טטעקע 8
 06 ׁשֹנ} ןרעװ טמורקעג טינ רָאה ַא םוא טעװ םע -

 תרעשמ לפי אֹל םסס 06 יטע02006 ֹומ 140 06
 ,הצרא ושאר
 זטעש 18068 ךוז טמורק רע --

 ,וינפ חוַעמ
 ,לַאנומורק = לַאנעמירק
 ,עגלַאנומורק = ענלַאנעמורק

 ,(ב (תואשמ וב םירהל טומ) פָּכּורְטְצֶא 10661 8, ץולעפמורק
 סע101106, 800װ-81109 (2/ ס--) 5  ענולענורק

 .(השא לשנ םיִקּוׁשְח תַלמְׂש

 .יִרְצֹנ (0םנ180184 (26 |=) פ. טסורק

 ,שיִבּג ,חלדְּב סעצ8981 5. לָאשסורק
 ,חַלדְּב לָׁש 01 סנע8981 66/ ןלָאטסורק
 ,יָרְצֹוּנַה עּוׁשָי (081186 5. םוטסיורק

 ,רומסולק = רושסָירק

 ,םיִרְצֹוּנַה ּלָׁש ייֵרְצֹונ (08:189194 066. ךולטסורק

 ,תּורְצנ (081:18918מ109 5. םוטנטסירק

 םיִזנְְּׁשַאָה ןֹוׁשְל 0מ1189182 6018 8.שטַײד-ןטס!רק
 ,םיִרְצֹונַה

 89601 (,/סי 8000100 /9'0) (םז. ס -) 8 עיליטורק

 ,ׁשֵא בַצֹוחַה לֹוְרַּב
 ,(טושקלנ ףיִז 1:111, 101416 (4/ 9 -) = עקסירק
 1106, 31080ות8 ץ1006 03 106 (2/. פ--) 8 עורק

 ,חַרק בֵנְר
 סתם 1206 ות 2 קסנזמסת?ס 28 2 812ת 5. הֹעיִרְק

 .- 01 זמסטעהומי

 60 זמהאס 8 1600 ומ 8 82110609 העירק ןטַײר --
 ואל דנבב ערק השע 288 8 םֹושת 03 זגסט/תותפי
 00 06 816 ץט0 90 10 8 11001 (00,)) ;לבא

 ,הבר העיגיב ומצע תא םנרפ 0064

 0 קפזפומש 0? 9006 1466 868 5 ףוס-םִייתעירק
 (66 106 ץ1016 ס} 1706 00:00018 0} 1206 11600י6008 גיסט

 . = (עט)
 עס 00106 טסעעש ףוט"םי-תעירק טומ ןעמוקנָא (44,) --

 .בר למעב עיגה 4
 ,הָמיִרְס 8סניפ1ס0מ (2/. | =) 5. ץיורק

 אוה 80 8

 6 ןצישֿפיל ייב (3 ,רעלעטשנֿפיהב םרָאדנָאיל ןיא (א

== 408 -- 

 ׂו .ץילעממערק

 למערק

 סס סת0806 !טרָׂש ,םֹרָס 90 8018908 ש 6. . ןצירק

 ,(םינָׁש קֹרָח 9ס םצ100, 8ת88מ ?קקח
 ,קנרוצ = קירק

 ,הָרָק ,רק 6014 (עז, תורירק) 8 הרירק
 .לָאממורק = לָאטשִירק
 .תָשָלְׁשִמ תיִבּוכְז ענופמ (עז. ם -) 5. עקלָאטשירק
 6נ1מתס סת 186 00- ({/ סט =) 9 ענעשטשורק

 הָיִתְׁש 8810 01 ץט19מ/ סת 2 תםסוט 2806
 תַנְּתַמ 67181-גסתסש} 9וק !ׁשֶדָח דֶנֶּב תַׁשְּבְלַה תַעַׁשְּב

 ,הָּנְִׁשִל ףֶמֶּכ
 ,רֵרֹוּפְתִהְל ַחֹונ סנ18/ , םנ:10616 66/. ענשירק

 90 ש. ז. ךז -||ורְרָּפ סס סעטע016 ש. 6. ןעשירק
 ,רָרֹוּפְתִה סעטצמ 016 םישהש; 06 סעוגנעל 64

 ,ןרנדנָאּפסע רָאק = ןרודעפשיורק

 .עיצנעדנָאפ םערָאק = ץינערעפשירק

 טנ10ס68סס1מ, (0/.) ;= ץעגמסנק81; 1006 8. ןרק
 | ,זא הָּלַּכ ,ןֶחֶה ס6
 רכמ 90 8611 246 0086-ע1106 ןרק ףיוא ןֿפױקרַאֿפ --

 ,חוָר ילב
 .= 081689106 ?00208010מ +ט06  דֹוסִיַה-ןרֵק
 ץסעמנ2ג0ת9 0460 101 8 2620ש01629 .. תֹמִיַה"ןרק

 .- טטַײקס6

 ,הָפָּקַה ,הָוְלִמ ס:6419 (קז. | =) 8 טידערק
 גס ם28 016619) 218 616619 18 טידערק טָאה רע --

 ,אוה חוטכ ,וב ןומא שי 06
 .הָפָּקִהְּב ןֵחֹונ ,הָוְלֵמ סעס610+ (עז. | =) 8. רָאטידערק
 הָאְהְמַת 16006ע9 01 6:6619 (20 =) =. ווורב-טודערק

 ,םיִעְסֹונְל
 יֵלְּכ ְךֶרֶע 8סנט106 (ע/. ן=) 8 ץנערערק ,סנעדערק

 ,לָכֹא
 ,מָארק = טערק
 זםמ-1:66װ61, םט8011080 (2/. סע -) . רַאמשטערק

 .ַחַזְרַמ תיֵּב לַעַּב ,ןֹולָמ לַעַּב

 תיֵּב ,ןֹוֶמ 1םמ/ ?פטסעמ (עז? 9פ=) 5 עמשטערק
 ַחְזרִמ
 .רַאמשטערק = רעמשטערק

 נָא .החָנֲא צס8מ (;ז. | =) 5 ץכערק
 .קָנָאַה .ַחֵנָּאָה 00 םעסּפמ 0. 4. ןצכערק
 ס0181 0686 ;נּומְלֵא ,לֵבֹוה 0181 (29 |-) 8 !לערק

 .גּומְלַא תַניִנּמ

 ,הָטיֵרְס 8סע8ס (קז. | =) 5 !לערק
 108 03 9086 (006666' (ע6 |-) 5 ?לערק

 ,(םיבנגה ןושלבנ םֶהָּל רַּכַּכ {1600:606)
 ,םֹרָׂש ,טֹרָפמ 90 8018008 שש. 4 'ןלערק
 ֵעְּפְעַּפ 0 032016 טמ} 2011} 10818 4 90 גןלערק

 .ףָצְק הָלֲעַה ,ַחֹהָר
 הָּנַמְק תּונָח 1106016 פמסע (2/. ךע -) למערק

 ךיז טניֿפעג הלכ רעדָא ןתח ןוֿפ גנוטיײדַאב רעד ןיא ןרק (א

 .י .פַאק ,א"ח וסעדיורב ףשא ןבואר ןוֿפ "םייחהו תדהוו ןיא



 ןעמערק

 00 10286 80106- למערק ַא םעפע ןוֿפ ןכַאמ (40,) --

 רוקמל רבד השע ?מומש 8 800ע06 07 6
 ,המנכה

 .ׁשיִמָּלֲח ,רּוצ ?1מ9 (עז. סע -) +  ןעמערק
 8גסק;ססמסע, 89096866064+ (2/. =) + רעמערק

 ייגְוְנָח
 00 116 1289, 0186 דסוומ 601608 שש. 6. ןעועפמערק

 ,קָּדַה ,םיִלָבֲחַּב קֶּזַח ,בְמיֵה רׂשֹק
 ,קּוּדָה ,רּוׁשָק 18806ת109/ :רֶׁשָק 416 4. ץולעפמטרק
 .ןָיְעֵמ טט611, םקנותפי (עז. ס =) 6. עצינערק
 ,הָלֲחַמ 8101:0088, 1114688 (2. -) + קנערק

 00 תתסוש 401מ1מ8 קנערק ַא (סוװ ןענעק (46.) --

 ,המואמ עדי אל

 ,רַעֵצ נ01:611164010ת, 0116 9. גנוקנערק
 ,ךולקנַארק = ךילקנערק
 ;הָלֹוח הֹיָה ,הֹּלָה ס 0ס 8108 0ס 111 ש  ןעקנערק

 00 ץעסטסעס :רַעְצ 90 זםסע'ווק 811606 ש.6.|
 00 26 1401004640, 26 ש. . ךוז -|| :םָעְרַה ,טֵנְקַה
 ,רֶעֶמְצִה םיוסט64
 116 0111 80116/ !ןעקנערק ןיוש טעװ ּפָאק ןַײז (40.) --

 !ושנע לבקי אוה (0* 8זמפניס) 109 1
 ,ןינק סקס, 6 0 ס -)  עצניטסערק

 ,הָוִחֲא
 ,תֹודָי םָע אֵּסִּכ תנתג-סםסוע (2/. ס -) 84 עלסערק

 ,עורק = עערק
 ,הָדּוצְמ ,רֶצְבִמ 090:688 (עז. { -) 5. טסָאפערק
 ױְּבִעֶׁשְמ דֶבֶש 8011 (עז עי-) 5. רעױָאנטסָאפערק

 ,עָקְרקָל
 .ַחֹכ אֵלָמ .קֶזָח 8פעסמא, טגעסעסט8 06/ לוטֿפערק
 00 89:0ת0940ת, 1061201206 ש. 6. ןגיטֿפערק

 .קֶּזַח

 ,םָתָּכ 8זמו| 8קס+ 8מסס (2/. פ -) 9 עקניפערק
 ןיעְרַג ט811016 04 64008:8 ;(םידנב יגירא לע) הֶדּוקְנ
 ,קֶצָּב לָש

 ,תּומ ,תַמ לֹטָנ 90 1811 4080, 616 2 6. ןרופערק
 1ץ100ס1 8601104 דטוסמ 14649 (2/ |-) 5. ךפערק

 ,הָניִבְג ֹוא רֶׂשְּב הָאְלִמְמ הָביִבְל סע 6
 ,ךפערק ןוא ּפַארק ןוֿפ .טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לפערק

 רֶׂשְּב 6 1689 101 11196618 8. שיולֿפ-לפערק

 ,תֹוביִבְלְל ץּוצְק
 זס 1876 ןט86 שינלֿפ"לפערק טימ וו ןעמוקסיוא (40.) --
 ,םוצמצב יד היה ס0סט0

 בָאר -- 409 --

 .יִשָמּו רָמָע לֶׁש גיִרָא ןיִמ סעפטס 9. עפערק

 60. || !(הקשמ) ףיִרָה ;איִרְּב ,קָזָח םפײסמפ 00/. עקפערק
 ,ףָקתְּב ,קֶזֹהְּב 11!

 16ק:ס89 (2/. --) 6. ץערק
 תַעַרְצ גפמפ'6 !בֶרֶנ
 ,תָרֹסְנ ,תָדֹרְג 1118

  ןפסמ, 8סטעטש :תַעַרְצ
 80ע810854 (7//.) :(בלכ לשנ

 ;(בלכ) עֶרֹוצְמ זמפמפיש !עֶרֹוצְמ 1סמסוג8 646. גוצערק
 1ס10819} 5 טַײק -|| ;קֶלֶָח אֹל עסטניג (/70)

 ,תַעַרְצ
 {0 1661 :קָנָחַה 00 6046 006861/ ש. !. ךִיִז ןקערק

 לָבאָה תִיַלָע ׁשֵּנִה 2 עו8ומש ֹוגמ 446 0180

 ,ויָעַּמִמ
 ש. ?. ךיז --|| ;רצנ .לָּבִט 00 ט809180 . 6. ןעשטשערק

 00 01088 0068611 ;רַאַנְחֶה ,ּלֵבָּטִה 0 6 0441

 .בֶלֶצַה ןֵּפִס ֹומְצַע לַע הֹׂשֲע

 ,= םצסוגתס} 1840 + עקרַק
 ' .תֹורָבְקִל הָמָדָא תֹקָּלַה טוגני1

 .אּתְשַּכְרַּב = אּתְשקרַק

 טס81988 (69/60003/ ס 000401) 8. 2. םיִׂשִרָק

 ,(הרובקל דוחיכנ ץֵע תֹוחּול ,--

 .עַמְש-תאירָק = 607. ש"ק

 הֶׁשָה 8810, 01186016 (20 10000י81000) 060/. הֹׂשָק

 ,ןבּומ יִּתְלַּב 1מססםסס108016 :ַעֹמְׁשל

 .השָק = גידהשק

 .=01001/0מ 01 986 10816 0980 9. רבָא-יושק

 6118014 :הָלֵאְׁש , - ףטס8110ם (2? תֹויִׁשַק)  איִׂשַק

 .הרּומ- ה; ,ׁש .- (ט6800ת

 486 ?סט/ 06891028 000181200 תוישק רוֿפ יד --

 ,חספ לש הדגההב תולאש עבראה ומ 406 8

 .השע ַמ .ז ,השעמ ַא ףיוא אישק ַא --

 .הׂשעמ .ז וטִינ אישק ןווק ןעמ טגערֿפ השעמ ַא ףיוא --

 ,עדווירק = עדוו:שק

 0409 03 מס ןמצ120061168 (/. םיֹרָׁשֹק) 9. רֹׂשְק
 . .ןיִּלַסּת לֶׁש רֶׁשֵמ
 1009 01 686 םמצ1209סעש 01 ?מ6 דַי-לשד רשק

46 --, 

 עמס8 01 186 קטמצ1800ס/ 01 א. שאר-לש-רשק
4 9180 -. 

 לַנִמ דטסש} םסיטעגפמ (450.) ;- סו 5. תֹׂשֶה

 .תֶׁשָק

 םדסטת0 101 :הָמְדָא
 + זד

;" 
 סםס 1000061698 16000/ 0+ 186 116קנעסש 4 ר

 26. || :יִרְבעָה תיֵּב ףֶלָאָּב םיִרְׂשֲעָה תֹואָה 8104
 ,םִיַתאָמ פדטס םטמסעס4

 בָאר בר = 400. !ר

 ,.רע = 60. ?'ר

 ,טָאה רע == טָאה ר --

 .עגובַאיר == בָאר

 .בֵרֹע זפטסת (ע? ן-)



 ראבאר

 ,טַאבַאר == דַאבַאר

 ,ןֹויָּכִנ 160846, 61800029 5. טַאבַאר

 םישמתשמש חמצ ןימ) הָיְבר ץםט28:0 8. םִירעברַאבַאר
 ,(האופרל וב

 .עגובַאיר = עניבאר

 .ןעוועבַאר = ןרוֿבַאר

 .ןעוועילבַארג ,עילבַארג = ןעװעילבַאר ,עילבאר
 ,דֹורָּב טט04064, 8מס01:1664 60). עבָאר

 ,קׂשָע ,לֹוָנ סס סס} ץ1טמ46/ ש. ?8 ןעװעבַאר
 .ןֶרָק ססעמסנ (2/. | -) 8. גָאר

 8 100 04 8 ?טנ-?11זמזגס6 (עז ס -) = עקוװָאגַאר
 ,הָוְרַפְּב טְׁשְקִמ עֶבֹוּכ ןיִמ ספק

 תֶלֶצְהִמ תג89 01 עטפמס8 (2/ ס--)  עשזָאנָאר
 ,םיִנָה

 םֹומֲחַמ 8614-881ס} טפצנ1ס1 (20 ס -) 9. עקטַאגָאר

 ,םֶּלַּב .ּךְרִָּל
 הֶּלֲה םסעת-888060 1081 (2/ סע-) 9 לַאנָאר

 ,ןָרָק תּומְדַּב
 - .עקווָאגַאר = עקֿפָאנַאר
 .עשוָאגָאר = עשזוגָאר ,עשזגָאר

 ט101038 לטסתגהמ, םמנסש (20/ ס-) = ענעגַאר
 : י-ה ,(א הָעָר הָׁשִא

 ,הָרּוׁש עסיש (2/. | -) 8 רַאר
 ;לּונָע ס1ע016 ;ןָמֹוא .לֵנְלַּנ טט661 (2/. רעדער) . רָאר

 .לּונָעַּב לֹוחָמ עסטמ0 (6

 וס 26 1861688, ןגָאװ םוצ דָאר עטֿפנוֿפ ַא ןַײז (26.) --

 ,עירפמ היה ,תלעות אלל היה 26 1ת 900 טם
 (עז. | =) =. || :ןרָמִנ .יָנֹוציִק 1861081 66/ לַאקודַאר

 | .ז ,ד
 ,ףֹלָר 900 ץט1836 288/1:6 ש ז. ךיז ןעװעדַאר

 ,ףֹאָש
 .ןְפֹואְה בֵּנ ,קּוׁשח 161106, ע1זג 8. ןגלעֿפ-דָאר

 ,רּוׁשֲח 8ע046 01 2 טטם0סס}  ןכַײּפש-דָאר

 ,האיִר = האָר

 60 110216) 1086 02621808/ 056. ןעשטָאהָאר

 ,קֹוחְצ רֵרֹוע ,גָּדְַּ
 .הָלֲעְּת .ץירָח 4100 (2/ סע --) 5. וװָאר

 ןעווער = ןעװָאר
 ,הָביִכְר ןַפֹוא סץ016 (טמ | -) 5 רעװָאר

 ,=1ו6/ ס0סזמץ/ס0606 :ןּוגָה ,-רטסזעפג} 06} יֹואָר

 .רָׁשְכֶמ
 80 109 ץעסתסטתמסנמק 8 8626- 0607 הכָרְבִל-יואָר

 86 90 26 10811100 (106) ;-60100004 סמ

 .אֵׂשָנִהְל הָיּואְר (0/ 00 100406)
 ,16 90 460146 ףט0800ת8 0? 06/ האָרֹוהְל-יֹואְּד
 .--ןהדשג 110 109 946 06

 ,מֹומ 8081, מ016 (2/ סע -) =. ןָאזָאר

8 

 ."רמוש רעד עקשורב ןוא "קינַאלסָאפ ן'א ןקיד ייב (א

 לעיַאר

 ,םֶמָח ולְוָג עסממסעצ  םופמישפצ-ניסטמסעש א יָאבזַאר
 ,תּוטְסִל

 עסטמסע, םוםמיטהץ-תנגגת (2/ סע -) 4. קיניָאבזַאר

 ,םיִטְסִל יןְסְמַח יןְְו
 00 10ת416,} 80011 (6 0200) ש. 6. ןעװעלַאבזַאר

 .קָּנַּפ
 ,הָחיֵׂש ססתטס88010ת (2/. |-) 5. רָאװָאגזַאר
 ,םֹוׁש עס6 (/. פ -) +. עגוָאר
 ,קֹוּמִצ 8183ת (2/. ס -) + עקניזָאר
 ,(ינחיר חמצ) םִּיַה יִּפְלָח 1080081+ 8. ןערַאמזָאר
 .עוועוָאר = עװעזַאר
 ,ידָרְו ,דָדּוה עַבָצִמ 2086-00101606, עס8} 66). !עװעזָאר

 .הָהַּכ םֶּדִמֹדֲא
 ירְמִל 808016 ;ןְגֶד לָׁש 04 ץשס 00/. ?עװעזָאר

 ;(הרוחס)
 ,ןגד םחל ציץס-ט686 טיורב עוועזָאר --
 ,תירקע הרוחס 898016 400608 הרוחס עװעזָאר --

 ,רָאפ םַאר == רָאפזַאר
 ,עקנוזָאר = עקנישזָאר

 ;הָּנַטְק ןֶרֶה 1106010 םסזמ (2/. סע -) פ קעשזָאר
 .ןָרָה ןיִעְּב רֶיְנ תֶפֶמֲעַמ ססעמס6 01 ךנפץסע

 ,הָצֲעֹומ ססט011 (עז. |-) = טַאר

 {0104-881) ?סשת- (2/. רעוַײה -) 9. זױה|טָאר
 ,ריִעָה תַצֲעֹומ תיֵּב ססט6

 .הָעּוׁשְּת סו (עז. םעקנ -) 5. קעגװטַאר
 .ןעווע טַאר = ןריטַאר

 00020110084 (2/. טײל - ,רענעמ -) 8 ןַאמ|ןטָאר

 ,(ריע תצעומכנ ץֶעֹוי

 ס8ץל8נת 01 2 ססזממפמצ (ע/. ס --) 9. רעטסַײמטָאר
 ,אָבָצ דּודִג רַׂש

 :ץעָי ץוע סס 86460186 (2. 2 ןטָארעג) 0 4 ןטָאר
 ,רֶעֶׁש ,רֶבָּד רֶׁשֵּפ אֹצִמ 90 יט 8

 פני ל-עפצנמסת?,/ 14869110009 (2/ ס -) .  עטַאר
 .יָהָלָח םּולְׁשַּת

 .דּודְג ססנגםעהמצ 0112846  (2/ ס -) 5. עטָאר

 ,לָצַה 00 88שס, 168006 ש. 6. ןעװעטַאר
 ,םָאקַאר == םָאקשטַאר

 ְךֹלָה ,לֹהָו טס סעססע, סע861 .?  ךיז ןעװעקשטַאר
 ,ןֹוחָּנ לַע

 ,(םירובר ץּוּבִק ,ליִחְָנ םססםעגמ (2/ סע -)  ויָאר
 ,סוָאר =+ הָלֲעֶּת ,ץיִרָח 6100מ . ?יָאר
 ,זֹוחְמ ,לָבָח 6186ע109 (ז. ןע --) . ןָאיַאר

 .= תע001) 66106ת06 (2/. תֹויאַר) 6, היִאָר
 . = ט1810ת, 670-81809 . ה"יִאר

 תס81-8188064046088) היאר (עצרוק) עגורעדונ ַא --

 ,הרצק היאר 8010-81940000085, זמצסמצ

 1028-8184066מ088, קעס5מץסמ12 היאר עטַײװ ַא --

 ,םוחרמ היאר ,הכורא היאר
 ,= 96 ץעס01 01 986 9מ1מ0, םעס07 4. רֹבָדְל-היאַר

 .רֶׁשָי םס08/ :יִׁשָּמַמ 80114 04 לעיאר



 ןעיָאר

 'טֹסִה ,רֹפָה 40 4/8) עטמתתמ226 6 6. ןעיָאר
 90 פיאפננג :;ןֹויִעְּב טֵּבַה 00 ץסעס ש ?. ךױ--||
 ,(םירובד) טָטֹוׁש ,טוש

 00 ץסע6 טץמסת 2001:8 רעכיב ןיא ךיוז ןעיָאר --

 ,םירפסה לע דימת בשי

 לֶדְנִמ ּורְצְבִמ 088916) עסס (40. סע -) 5 ךָאר
 .(יקקשאגנ

 ְךֶלֶּמִה םֹוקמ ,הנש 40 088116 סמס'פ 168 ש. 4 ןרוכָאר
 | .(יקקשאב)

 טסס1- (4{/ ס-=) 5. רעטסימכָאר ,רעטסַײמכָאר

 108026108410180 !תֹונֹובְׁשֶח יֵרְּפִכ לַהֵנְמ 166ץסע

 ,ןֹוּבְׁשֶחַה םֵכָה
 ,המָקנ = עכַאר

 הנחתמ) םיִמּוס תַפיִלֲה ע0187 04 1ג0808 5. לָאר

 ' ,(הנחתל

 קחשמ לשנ דיִקְפַּת 9016, ןפנפ (םז ס--) 4 !עילָאר

 יֵעּוׁשֲעַׁש {טמ (/20,) :(ןויזחב

 0 ץוּהָצ 8 8685 עילָאר (עםיורע ַא ןלופש (24,) --

 ,דאמ בושח היה 8עתפ =

 (26 ס-) 5. !עילָאר
 ,(קַאמולש

 ,םיִמּוס תַּפיִלֲחַּב ַעֹמָנ 60 1146 טצ עס18ע8 ש.  ןלָאר

 .הָדֵּדְׁשִמ םפנסיא (2/. ס =) 8. עלַאר

 ,םיִלָלֹונְחַמ תֹואָליִו 1:01161-211208 5. 21 ןטעלָאר

 .דֵּבַׁש 90 םהעגסיש ש 4. ןעלַאר

 תֹועָמ לָׁש לּוגָע עס11 (0/ תו006)) (עז. ס =) 5. עקלָאר

 ,הָפּונְּתַה לֵגְלִג ןעט1167 ;(בהז וא ףסכ ,תשחנג

 ,תָרָּנְכִמ 1816 (ע?. ןעמער ,ןע --) 4 םַאר
 טט19מ0ט6 זימץתגס םַאר ַא ןָא ןוא םעט ַא ןָא (26.) --
 ,(א הנובתו םעמ ילב 012 6880

 == הָמֹוח ,לּולְּבַׁש 11

 ;,(ףירח הקשמ ןימ) םֹור עטטמג 5, םָאֹר
 רּוּפִמ ,ןֹויָדְּב ,יּודָּב רּוּמִפ תסטס1 = ןע -) ןַאמָאר

 ר ,םיִבָהֲא

 ייָנֹויְמִּד .יָנֹויְדִּב 101080116 660 שיטנַאמָאר

 ,םיָנֹויְדִּב בָתֹוּכ סט (26 ן-) 9. טסיונַאמָאר

 .ןָיְדַּב
 ַא ןסצס 23121/ (ןץז |  -) . םנַאמָאר

 ,קענַאימור = קענַאימָאר

 ,ןעמַארֿפױא = ןעמָאר ,ןעמַאר
 ןטתע, 0008 !הָמֵרֲע !טתמע, 109 (27. } -) = ׁשמַאר

 ,םיִנָׁשְי םיִצָּפָח ,םיִלֵכ יֵרְבִׁש 226 8

 ,דחיב ,המָרעב 1ם 686 !טצממ שמַאר ןיא --

 .ןײה == === ןַאר

 0 8ועט881ס וקָבָשָה עס ױטע08016 0. . ךיז ןעלגנַאר
 .םֵחָּלִה

 מתנת !הָפְׂש 0066, 6086 (2/, |=) 5. רנַאר
 .(עבוכ לשנ הָּפֶׂש טנוזמ ;(ןוילג לשנ םִיַלּוׁש

 ,םַארג == רשפא זיא עזַאוֿפ רעד ןיא ם אר (א

=- 441 -- 

. 

 80טסע0ומס0ת9, ומ8- :הָרּוׁש עסיש (2/, | -) 9. רנָאר
 .הָלָהְנַה 6166

 .לֵהַנ .גֹהָנ 60 זמ8מ880 ש. . ןעודנָאר

 יעוורעשונַארָא = עירעשזנַאר ,;רעשזנַאר

 יַעֹצְּפ סס יטסטת0 ש. 6. ןעינַאר
 (ע סע - ן-) ץעינַאר

 ,ליִמְרַּת
 ,הָרּוּבַח ,עַצָּפ טטסטת6 (2/ ס--) 9 ענאר
 ,קלס 10 860016, םּפָצ 04 ט. 4. ןעװעטָאשטטַאר
 ,הָיִסּור 1108818  םקז- ןיפָאר
 64װ/ס086/ ס64002619006 (2/ |-) 5. רָאכסַאר

 ,הָאֵצֹוה

 ,(א (חלמ לשנ ריִצ 1016, םע1ת6 !לסָאר
 היה 90 06 גת 8 101:16 לסָאר ןוא ןגול (46.) --
 .הרצב היה ,חכובמב

 ,(ב (הרדק ילצ לשנ קֶרֶמ סנ:06מ 8. 2לסָאר

 רֶׂשְּב 8000008 1086, ע04-10289 . ׁשַולֿפ- לטָאר

 ,הָרֵדק ילְצ ,הָרָדְקִּב יּולְצ
 ,טקָׁש ,ַחּונ 00 1680 ש. 4 ןפַאר
 יעוָנ 1866 (עז. ס -) + !עסַאר
 ,(ןינבל) ריִׂש רֹוּב עמסע?8ז-ןע19 (עז.ס --) 9 ?עסַאר
 ,לַמ 6636 9. עסָאר
 40 840 ?11809, טסס0זס ש. ?. ךוז ןעשָאלָאפסַאר

 ,דַחַּפִמ רֹוחָא נסֶנ ,רֵחָּפִה 8ֹוגְצ , 8986

 רֶפֵּתַה תַעירְה 808ע0-/600 (4ת 60101209) 4. רָאֿפסַאר

 .קָא ר ק == !(דנבבו
 40 82600106 6018101060 0 /. ןרעװ טעשַאפסַאר

 .ׁשֶבֹיִמ דֵרֶּפְתַה 9םעסט סקס 8

 0188616//) 60 (7. ס -) 8 קינלָאקסַאר

 ,תדב הָנֹוׁש
 ;םיִנּונֲעַּת ;תֹורָתֹומ ןטצטנש (2/ |-) 5. שָאקסָאר

 ,רָדָח ,רַאּפ ,הָרָאְפִּת ןעסנגק+ 6

 8טנגמפטסוג8 !הָּבִרְמ ,בַר !טצטנ1סט8 06/). ענשָאקסָאר

 אֵלֵמ סתגמסט5} ר א ;גּונֲעַּת אָלְמ ,ןֶׁשָּד
 ,רֹוה אֵלְמ ,רָאָפ

 {0 1176 1ת !טצטנזװ} 1176 }ת שָאקסָאר ןוא ןבע5 --

 ,הראפתב היח ,םיחוָרמ םייח היח עסעגק
 00 ןוטס םטנמץקפטסטפ}ש; ש. ?. ךיז ןעװעשָאקסָאר

 ,הָרָאְּפִתְב הֹיָח ,םיִחָוִרְמ םיִּיַח היה 106 עסנגמסט8}ִ}

 .עקשַאר = עקסַאר

 ןיִּד .הָאָצְרַה ,הָעָדֹה עסץעסעפ (4/. |--) פ. טרָאֿפַאר

 ןֹבְשָו
 ת. ןעװעטרָאּפַאר

 ,ןֹוּבְׁשָחְו
 ןע װעט רָאּפַאר = ןרָיטרָאּפַאר

 יִמאְתִּפ 8006 86/. עװָאטּפַאר
 {ןמ 6 ןטנ684 :יִמֹאְתִּפ 824040מ37 4600. םָאטּפַאר

 ,תַחַא הָמיׁשְנִּב

 ,םֹוקְלַי - 4808801 2

 ןיִד ןֹהָנ .טיִדֹה 40 1009

 ,10501 שיליױפ (ב .083008 שיסור (א



 ןרוגוֿפַא

 .ףֹרָצ ,קֵּקַנ 80 169106 ש. 6. ןרוכיֿפַאר
 (חלמ לש) ריִצ 0ע186, ן10016 8. עּפָאר

 ,ןרורַאּפער = ןרורעּפַאר
 ,הָמיֵרְפ 8018108 (עז. | =) 5 'ץ ר

 ,לֹודָג רָּבְכַע 89 (עז. |=) 5. *ץַאר
 ,הָדּולֲח שג89 8. ןָאֹר
 ,דּולָה עג897 66/. גוצָאֹר
 1י001:68 ;(עוצעצנ ץְפֹועְמ ׁשֶחֶנ 1116 (עז. ס -) 8. עיצַאר

 | ,(א הָקָיִז
 ,הָדּולֲח הָלֲעַה 60 עט89 4 ןצָאֹר
 ,(ב יִתְנְׁש םתמתט8) 00). ענצָאר
 ,עיצַאר = עצַאר
 ןיִמ 8 146 01 8601 10/ 221100218 8 ערָאמעצַאר

 ,םיִדָּנְבִל גיִרָא

 6806 !ןֶמִר 9 ס190, 100896/ (2/ סע -) 5 קַאר
 ןְטְרַפ לּומ 8061 (69//.) !ןְטְרּפַה תֹלֲחַמ
 06 טיסנ6 01 קַאר ןוֿפ קופָארמ רעד (0600/) זה

 ,ןטרס לש ךופָהה לוגע (08006/

 ,ליִטְמ ,דָנָּב ס089 (עז. קער) 8. קָאר
 ויָדי לַע 1166 8 0180, סת 911 10ט18 400. םָאקַאר

 ויָלְַר לעֶו
 ,דָרָז רט1ס0161 (21 פ -) 5 עטיקָאר
 ,םָאקַאר = םִיקַאר
 ;ןְמְרמ יִניֲע סע8'80 6708 4 2 ךעלגיוא עװעקַאר
 ,ןְטְרַמ לָש ֹופּונְּב םיִׁשָק םיִרּוּדַּכ 6758

 .הָמיִֵו ע06469 (קז. | =) 8. טעקַאר
 ,הָּכַה 90 1606, 80ע166 שש 4. ןעקַאר
 ,יּוצְמ אל ,רֶקָי 1896 60). רַאר
 .גושַאר = שַאר

 רֹאשׁ  2046 =.

 2086 01 106 ססטע/9 01 ןט81106 8. ןיד-תיִּב-שאר

 ,-שיִר = ינוי-רַּב-שאר

 לָש ןֹוריִט םסט106 01 16 ע01106 (//) 8. יוג"שאר
 ,הָרָמְׁשִּמַה

 8688 0+ +תס (ן/. הֹלֹונֲהיִשאֶר) 9. הֹלֹונַה-שאר
 . - 08 טגט1לש 64112101 ג

 ,שדֹוח -שאר = שדוחה-שאר
 ,- 8/ס/;ס8נמ8מ , 16840/ 8. םיִרָּבַדמַה-שאר
 0088 0? ?גס (ןע. לֹהְקַהיִשאֶר) להָקַה-שאר

 ,(להק .ז/ - ססזמזמטת11צ ; 1086 03 +ס 1881

 טסםומתומ 01 926 ץסהנ" 1אסיש- 8. הנָשַה-שאר
6/01019/0) 087 681'8 3 -. 

 םוא 8086 446 ?ם0 2168101 קפעפ . וּבורו-ױשאר
 .-01 םופ טס8צ

 10 11/80 זמֿפמ פ.|;--11180 000. שת. ןוׂשאֶר
 6211064 טק 90 486 16480/ת8 01 986 ן8ש
 .הָרֹוּתל הָלֹועָה ןֹוׁשאֶרָה

 ,ךילרעי ,1002ח3 שיליופ (ב .טעקַאר ַא 1404 שיליופ (א

 אתּובְר -- 4412 --

 ;םיִנֹוׁשאָר טיִאיִבְנ 100 1189 קעסקגס08 8. /. םינֹוׂשאֵר
 םיִנְּבַלֲה 016 2016מ9 18001ת1081 28
 | | ,םיִנֹומְרַּמַה

 =1נ6 1686 226 {תס 1080,* 088, . ןושארו"שאר
08461, 
 זמס 1089 487 (/. םיִׂשָדֲח-ישאִר) 5. שדוח-שאר
 .- סע 1180 פטסס 6878 0? 8 1618 8

 90 100100 9116 ץעפקסצ 102 שדוח-שאר ןשטנעב --
 8 םםקמצ תםסשז 1םסתפוג סת 180 98

 ,שדחח ךיב טנ'6066120:
 86 שדוח-שאר' געט ײרד ןַײז טעװ םע ןעוו (00.) ד-

 ,א5 םלועל 1681606488 (41:80088, 2061
 8119 03 זמסתסצ 90 8 0080/סע/ 5. טלעג-שדוח-שאר

 ףֶסָּכ תַנְּתַמ סמ 986 1180 487 01 406 זמסמזמ
 .ׁשֶרֹח ׁשארַּב דֶּמַלְמִל

 ווג1ס 186188 (ע/ ךע -) 5. לכעטער-שדוח-שאר
 .ןָמִק ןֹוגְצ

 ,(א הָחּונְמ 9089 5. טשַאר
 ,רֹואְש ,תָצְמֲחַמ 108שסת 8. ענישטשָאר
 ?0 ןס8לסמ, 1סעעמסמפ (00400) 0. 4. ןענושטשָאר

 יֵץֵמֲחַה
 ,ריִחָמ ,לֶחֹבְמ מתמלש, ןט108, 1884 66. גישַאר
 ץנ:611101- :םֶׁשְרֵמ ,- סט91168 8. 2? םיִקרַּפ-ישאִר

 וא קסע לש) םיִנֹוׁשאָר םיִאָנְּת םיש 0080100ת8

 ,(ךודש
 תוביִׁשי-ישאִר) 4  הבישי-שאר

 . = 18110001081 2068061ג
 .-1עי86 1 906 1118 1206 006. תיִׂשאֵר

 .--11/89 88ס211ת8 (ס/' 1000/) +. זונה -תישאִר

 *?ס טספ1מממומקי 03 618001מ," 600 הֹמְכָח"תיִשאִר
 0106 01 8 2004 סת !לָּכ םֶרֹק 180 01 21
18 -, 

 ,=-10191218, 8801:69180104 5. תובית-ישאר

 8ונססק'8 2686 (10/002 41 8 609/006ו*/ 8. שבּבכ"שאר

(2:4816:44:14-:/2108. 04 604 140 =+ 
 .ץֵע ֹוּב ףּוׁשָל ןִיְפּוׁש 1882 (2/ |--) 4 לַײֿפ-שַאר

 ֹוא יִלְּד טטס00608 22/ 0 ?טס (2/ ס -) 9. עקשַאר
 .(ב ץֵע לֶׁש טֶּבְמַא

 ר ,ןֹודָא 211800ע, תז, 4, ּבֵר

 ,בַר 1801 (עז. םיִנַּבַר) בֵר
 , = 6164 גיפממג , ללֹוּכַה-בַר
 יוד ,ס10 0? 486 טמוסס180" , 4. אֹלּוּכ-אמְלַעְר-אנֹוּבר

 !םֶהְרְכַאְּד ּהיִרָמ 4000 םי801018 !

 1:010 013 986 טת1טס186, 6600 8. טלוע- לָש- ןנֹוּבר
= 

8080 01 8 )2? 
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 .םלֹוע -לָׁש-ונֹוּבר = 62זז. ע"שובר
 ָןורְתִי ,- 84ט201286 ;לֶדֹנ , -- םזספלמספ8 9, אתובר

 .אָלֵּפ רַבְד , -- לדטס4061

 .28/א88 שיסור (ב ,ןקַארטש ייב (א



 יתֹוּבַר

 !יַנֹודֲא , -- 89091סזגסמ! 404. םיִתֹוּבַר ,יתֹוּבַר
 ;םיִדיָטֲחַה בַר 02881010 1800 (2} םייַּבִר 8. יּבָר

 1088061 (60006 ס} 60000088 10 6 ּודָּמַלְמ 08664

 ,(דמלמ וא בר לא רובדכ) יִּבַר 17:6004 סי 46001460י)
 ,דּומָל רַכְׂש 9010104 106 5. טלעגייּבר

 וס םפ/ 468 10ע טלעג"יבר עמוג ןלָאצַאב (46) --
 | ,ןוימנ ריחמב הֹבַר 8'026 דטסע 6

 ;םיִדיִסֲחַה בַר לָׁש 04 08281410 ע8001 46 ׂשִיאיִּבְר
 .רֵּמַלְמ לָׁש 03 0800

 ;לָהק ירּוּבִצ עט0110 :תֹועָּד בר זמפןסנתולק 4 םיִּבַר

 ,םיִּבַר ןֹוׁשְל ןע}ג1:41 (7)
 .=סט 108896/ (006) . ֹוניִּבַר

 1801 ''8תב (701004040 010990018/ ?הקז- םַּתֹוניֵּבַר
 .=|{ס/ 426 1202 6606.

 טמץ18006:108 ןע608:640 8 ע? ןיליִפְּת-סמַּתיווניִּבַר

 ןמ 8000102206 רשנלמ 986 טגס6 09 1

 ,םַּת ּונָּבַר לָׁש ןיִלְפִּת '8נג

 10011מ זתהמ 86 +.|;-10ט968 006. 40 עיִבֹר
 ?םס 1680108 04 686 1נהוש (60 426 0000006/:8)
 .הָרֹוּתַל חָלֹועָק יִעיִבְרָה

 {סטנ9מ קהעפ 0? 8 108 (4000860 0/ 5. תיעיבר
 עַבָר (720060װי 160100060 ./סוי 1066 000 ס/' 060:60400400)
 -תהָדְק == :(הכוב לש סוכל השוודה הקשמ תדמ) נֹולֲה

 ,תיעיֵבְר
 !תיִנָּבַר ,בֵרָה תֶׁשֲא טט116 07 ת ז8סג (עז. ס --) .. ןציּבִר

 .דֵּמַלְמ תֶׁשֵא ס01160 04 84 4661
 .=- טפטנש, 18961089 5, תיִּבִר
 לַק בַב 1081401110889 18001 (2/ ךע -) + לֹבָר

 | - יּדָרָע
 - ,ּוניַּבַר = ֹונָּבַר

 . = פמט18806, 011106 01 8 18001 5. תֹונָּבַר
 60 8010 486 011106 01 4 תונבר ףיוא ןצוז --

 | ,תונברה אסכ לע בשי 1801
 ;בֵר לָׁש 01 8 ץ8ט01 06)} ׂשינְּבַר

 .יָנָּבַר 1800101081 :בַרְּכ
 וס 2306 006861/ 4086 םעיַאװַאה עשינבר ןכַאמ --

 ,בר לש םינפ הארה 28 01 8 1801

 {0 806 1146 8 148001 קוטש עשינבר ןעווַארפ --
 ' ,ברכ גהנתה

 ,םינבר ירפס 1800101081 0088 םירפט עשינבר --

 -  .םיִמָכָח ,םיִרֹומ זחפפלסעֿפ 88808 5. 26 ןֹנִּבִר
 ןזפצסע 101 {םס 10481618 8264 615- 8 שידק-ןנַּבַר

 010168 0118 18/ (76020600 04 1116 0110 0 " "ת 20
 .ןָנָּבַרְד שידק {0604668)

 40 םוטס טֶװ םעפע ךָאנ שידק"קנגר ןגָאו (40,) --

 ,רבדמ שאיתה 801009מֹות 88 6

 .יעישובר = ע"שבר |

 ,זגֹור == זנר

 1888100806 סי 111-9סת0 6166 (2/. םיִנְזְנַר) = ןוִגר
 .-זתהת

 ןו;ס 4 1

 זו -- 448 --

 ע858100846 סו 111-?ס1ג6- (עז. סע -) + עטנוגַר

 ,תיִנְזְנַר 100 יטסנמפת
 . = 8018 8. תֹוליִנְר
 .-1009 168 ((41 םיִלְנַר) 5. ולנִר

 סתס 0? 486 4066 קויותסומפ! (ע?. םיִלָנְר גלגָר
 . == 3011028 = (220880ש6*, .12601/60080 0060:7100168'1)

 006 ות 2 10ת9י רטו1ס לנר ַא ןוא לָאמ ןווא (66.) --

 ,ךרא ןונוב םעפ

 89 0+ זמסמסצ 10 8 עםטעג +0+ 8 טלעגילוֶר
 .:חֶל בֵרָל ףֶמָּכ תַנְּתִמ 8 םס1108+

 ,ולגָר ױ ,םיִלְנִר

 גלגָר .ז ,םילָנְר
 זמסזמסמ+, 1מ898מ+ :קַד ,-8606006 (2/.ס --) פ. עֹגֵר

 | יע ףֶרָה . -
 "וזומלםמ?פמססט8 28 106 ושסניס," 400. אֹרְמיִמְּכ-עגר

 .ןִיַע ףֶרָהְּכ , = 1808
 ,(א (תינמרג ענטמ) הָכּולְּמַה לָקָׁש ע1-60118/ 6. דַר
 .- 2018600610ת (2/. תֹופיִדְר) ?. הפיִדְר
 ,הנָׂשֲה- שאר = 680, ה"ר
 .םֹולְׁש ח6806 !הָהּונְמ 1684, זסמס80 5. ור
 ,הֹאָר 90 866, 1004 שש. 8 ןַײז האֹור
 סתס טםס 8068 2064 18 {ת- +. האֹרְָנ-ֹוניֵאְו-האֹור

 .-ט 6

 . = 8610: .. ןֹוּבְׂשֶה-האֹור

 יִרָק האָר 40 ם8טס ק011001008 4 . ןַײז ירק-האֹור
 ,("ל הליל הױקמ היה)

 יןּותָמ .ַחֹנ 081זג !טֵקָׁש ףןט169, 8911 60/. גיאור

 001600088 8. טַײק --|| ;ןְנָאְלָׁש ווָלָׁש ?:8מ1
 .הָוְלַׁש סנ8ת0ט11119ש ;תּוניִתְמ 0800088 !םֶקָׁש

 ,בָרָחַה ,סֹרָה 0 עטומ ש 6. ןרינואור
 .הָּבְרִה זטנמ (2/ ס -) 8. עניאור
 .= םץס8009 םהע?, 68810וו6ש +. בֹור

 .םורעברַאכַאר = םירעברַאבור

 .-דמּתןסזולע 01 סץ1מוסתפ, זמפןסעולק 4. תועְד"בֹור
 ,(הרקי ןבאנ םָדֹא זטמצ (2/  ןע -) + ןובור
 .- םע081ס9 ץפעפ 01 8 סטמ +. םֹוּכיבֹור
 ,(היטור לקשנ לֶּבּור עסט016 (2/. סט = ,=) 8 לבור
 רַמְׁש סתס-ע00016 2016 (2/ ן-) 5 טעליב-לבור

 .דָחָא סֵּבּור

 01 1ם6 ץע10ס !לֶּבּור לָׁש 0? 8 זיסט016 66/ נידלבור

 .לֶּבּור ריִתָמ לָׁש ס+ 8 ודיסטס6

 "זמפןסזולש 01 486 םטזממסז . ןיִנְּב"בֹורְויְןיִנְמי בֹור
 םת0 8ש68001 ץפעצ 01 9ם6 8/י4000ו6. זמפֹומ

 : .-- 1408455, ט01/
 ,רּונַּת 0טסת, 8606 (2/. ס -) 4 עבור

 ,(ןותעב ורפסכנ דּוּמַע זג0410 (2/. ס -) 8  עקירבור
 ,גָאר = גור

 -ישאר ַא אמתסמ זיא דַָה :82461621000 רענַארפ ןיא (א

 ,86100910210/ == ױעלַאדסכייר ןוֿפ תובית



 זגֹור

 .- טע8?מ,) 8מ00/ 8. ונור
 הגֹור == הֹוְנּור
 ,וָנֹר אֵלָמ דסע89מ?ט1) 2מ9ש7 060/. גירהזנּור

 ;טֹוׁשָמִּב רֹתָח ,טּוׁש 90 עסרס (6 0000 0. 64 ןעלרור

 .הָעּונְתִב היָה 90 06 גת 1מסס1סמ ש. ז= ְךִיִז =|

 ,רּוּכ םגס19188-1ט728206 (2/ ס -) 8. עינדור

 ןטמגמ !(תכתמ תורפע) רֶצָּב סע6 (2/ ס -) 8. עדור

 הָעְבִּג ם111004 :בָנָר ,רֶפָע ׁשּו 09 68ע9מ,/ 4

 ,הָּנַשָק
 ;תֹוּנַטְק תֹועְבִג אֵלְמ 1011 09 2111001:8 66) עטַאװעדור

 ,(ךרד) קֶלֶח יִּתְּלִּב טמסססמ, גיסט: (0/' 6 1000
 90 !הָּנַהְו הָּנִה טֵסֹוׁש 00 238016 0. 64. 4 ןעװעדור

 וס םס ֹות 8 ש. 7. ךז -ן|זַעֲעֹונְתִה 8810, 9
 ,הָלֹודְנ הָעּונְתִב היָה 1686 8סו

 ,םֹוׁשָמ םס1זמ /14466  (2/. ס -) 5 רעדור
 ;טֹוׁשָמְּב רֹתָה 90 עסיס (6 0006 ש. 6. ח ןרערור

 ןאָפ ,הכה 90 זמפ;ט 8 0180 !רֵרֹוע 811
 .= עס8ססוג901 (2/. םיִפְדֹור) = ףדֹור
 ,ףֹדָר 60 עס860006 ש. 6. ןַײז ףרֹור
 0ת6 שגס 18 (2/ -םיִפְדֹור) .. דובָּכַה-רחַא-ףדֹור

 8?עוט1מפ 101 םסתסנ} 06 816667 0? תסתסע

6180 81001910028 = . 

 ,רובָּכַה-רחַא-ףדֹור = דובָּכ-ףדור
 .ףֹלָר 90 ןעס1:860װ46 ש. 4 ןפרֹור
 סמס טטגס 18 ץטעֿפטומש (2 ייִפְדֹור) +. םולש-ףדור
 ,םֹולָׁש הֶׂשֹוע -ןע68:66-1481:61 } += 6

 ,םולָש-ףדֹור = קינמולְש-ףדֹור
 ,חוָר = חווָר
 ,גנדמיח ןך = גודמיחוור

 .ענוזער = ענוזור

 ,םרָא עַבָצ ססט86, 166 ץפ1מפ 8 שור
 ,םדָא .םיִדָרְו עַבצִמ :086-6010160 06)}. עטַאװעשזור
 ,םיחָוְר .ז ;- ץע0119) 8818 (2/. םיֹחָוְר) ?. חוָר
 , = 8080 ץמפמ?סזמ ;-םקועופ (2/. תוחור) 4. חּור

 (6) !רֵׁש , = 6611 !הָעָר ַהּור 6011 8116 ;תַמ תַמְׁשִנ

 ,רֵאָּפֶהִמ טנ809816
 686 46006 1886 2ו8 !ןַײרַא ןטַאט ןַײז ןוא חור ַא --

 !ויבא תא ןטשה הקי 184061 }

 ךחקי םס 90 986 06006)! !תוחור עדלַא וצ וויג -
 ' - !ןמשח

 .-+גס םסוצ 8ק1119 8 שדוקהיחור
 .תיִּבִר טפטניץ , 1061:689 8. 2. םיִהְוְר
 ,חַוָר איִבַמ ץעס1198016 06/) גודמיחור
 ,רֵׁש לֶׁש .ַחּור לָׁש 6סש118מ, 618מ011081 64/ ׁשִוחּור
 .-- 1680 01 1116 . םייח-חּור
 .--8קניוטט8119צ ; 8מֹו;וסט81 1מ200618 8. תֹויִנְחּור

 00 8806 תס 1681 1406808 01 תוינחור ןוֿפ ןבעפ --

 ,םייחל םיישממ םיעצמא שיאפ היח אל ס 6
 .- סט11 8קועגפ (2/. תֹועְר-תוחּור) = העָר-חּור
 ,*- 60106ת118 . תֹוטש-זחור

 ֹס

 םיור -- 444 --

 ,טֶבֵׁש עס (ןז. רעטִיר) 9. טור
 ִּתְלִּב ,יַה עט ֹובֹטְר ,חַל 2401860 יטספ 00) !יור

 (/59.) ּולֹׂשְב יִּתְלִּב טמצועס :רֶּבֲעְמ יִּתְלִּב !לָׁשְכמ
 .ןֹויָּמִנ רַמֲה טמסצטקסס,(0

 יָאר = גור

 8011, סססֹוצ  ק1טמ06י :;הָלֵוְג ,לֶזַנ שסטמסנש 5. ביור

 .ףֶרֶמ עצסצ !לֵלֶׁש
 00881+ 01 ץעס} ({/. תֹויַה -) 5. ה"יַח-ביור

 יףָלִמ
 זמטגע06/ 8060 עסמטסזצ (1/ } -) 5. ררָאמ-ביור

 ,הָלָזְּו חַצָר
 עסטטסע} יטמס סס0נמזמו18 (2/ -) 5 רעדרעמ-ביור

 .ׁשֵפָנ ַהֵצֹור ןְלְזִנ םגטנ'46
 90 100ת80 עט. 6.|| !יִמ לָֹנ פס עסס ש 4 ןביור

 ,(שזנ בִגְנ

 ,רֵדֹוׁש .ןְלְוג עסטסס+ (ם/ -) 8. רעביור
 .הָלֵוְג טססמסצצ (עז. ןע -) +. ַײרעבױר
 ,םיִנָד יִציִּב 00, םקגיאמ ;, ןניור ,גיור

 .םיִנָד יִציֵב אָלָמ 1311 0? 106 06/}. גודנגיור

 .םיִציֵּב םִע קֶּלֵה םעּפיטמסע 5. גנורעה-ןגיור

 .רָּבֲעְמ יִּתָלִּב רֶמֹה עּפטט 108601181 4. גרַאװיױר
 ס1עץ8וע6188 ודָרְו הָנַׁשוׁש ע080 (4/ ן-) 5. ויור

 ,(הלחמ) הָּנַׁשּוׁש
 ןְמְׁש 4080-019 8008ע 01 10808 5 לַײא-ןזיור

 ,םיִדָרְו
 הָּלַח ןיִמ ע080-086 (עז. ךעל =) . עלןעקלובנזיור

 ,הָּנִטְ
 ,םיִרָרְו ׁשֵבְּד 2080-םסמסש / 18611:086 8. גונָאהנזיױר

 .םיִדָרְו יִמ ע080-ט800/ 5, רעסַאװנזױר

 ,בּורְּכ ןיִמ 13:088018 8ק:סט08 א. טיורקנזיור

 ,םֹרָא 106 00/). !טיור
 ,(א םֹולָהָי ,ריִמָׁש 6181מ0064  ?טיור
 רֶתָנ טַע 104 0281-00201/ (2/  ךע -) 8 לטױר

 ,םדָא
 ,םדָא תַצְק 160418ג 66). ךילטיור

 ,ךיז ןעלמוור = ךוז ןעלטיור
 .(םיפלקב) םֹדָאָה 6808 (04 60-09) 9. סטיור

 ,תּומיִמְדַא ,םֶדֹא 1600088 . טַײקטױר

 .ןֶׁשֶע פנמס6 5. ךיור
 .רֶטְׂש תֹורֹוע ,הִוְרַּפ ?טע8 8, גרַאװכיױר

 רַתֹוס ע0016מ8ת9 01 1טװ8 (2// --) 8. רעגרַאװכיױר

 ,הָוְרַפְּב
 .ןֶׁשֶע אֵלָמ פנמסו:ש 46/. !ניביור
 ,ריִעָׂש םמועק 060)}. ?גיביור

 800ט1667186 !ןֶׁשֶע הָלֲעַמ 8ממס:1מ8 00. גודרע כיור

 .בָהְבַהְמ
 .ןר ע ב וור = ןרעכיור
 ּהַוָר .בֶהְרֶמ ,םֹוקְמ ?ססמג} 8806 (2/. ןע -) 4 םיור

 תַּיַה

 ,ןצישֿפיל ייב (א



 ןעיור

 ,לֵלָי יַתֹרָצ סס םסיש), 0811 2 2 ןעיור

 יִּמְלְּב ֹותֹויְהִּב .טס6 טסותפ זפא 0006.  טַױהרעױר

 .לָּׁשְבִמ
 ,םמיור == ץ"יור

 ,תּוביִטְר .תּוחַל 1001890/6, ט0602688 8 טַײקױר

 ,לּוׁשָב יִא טמזי1קסמס88 לָׁשְבֶמ יִּתָלִּב תֹויָה גיי טט88

 קֵׁׂשֵמ שט811ומ :ׁשַעַל ,ןֹואָׁש 20186 ( ע/. | -) 5. שיור
 ,(םימ)

 00 18416 ;ןֹואָמ ,ׁשעֶר 90 1021:6 8 0180 . ןקיר

 .ןַאֹוט ,ׁשֵעֹור םסוסצ 1006 06//. גידנשיור

 .-וןטס; 100216 ףסָּכ-ל בור = 62. כ"ור

 .הָרָאְפִּת ,הֶּלִהְּת ם1סעיק :םּומְרִּפ 1806 4. םור
 ,שוטַאמווער ,םווטַאמווער = שיטַאמור ,םזוטַאמור

 .(הדשה ץיצ ןימ) גְנּוּבַּב ס810010116 5. קענַאימור

 ;(הרוחס) םיִניֵּמַה יִפְל ףָספֹא 28801100626 85. למור

 םיִרָּכְמִּנַה הָרּוחְמ יִניִמ 898916 1110108 (0/ 200/8)

 ,הלפת ירפס ןוגכ ,בױל םירכמנה םירפס ינימ דוחיבנ בֹרָל

 .(א (+ורד ירפס ,םישמוח

 20 0668 14 101 למור םוצ םוא טלעֿפ םע (46.) --

 ,וקםעל אוה ץוחנ 1118 עט 88

 והָיּנַמּור עסטנמ8ת18 202 עינעמור

 !גסטזמ8תםת 5.|| :יִנַמּור דעסגזמפמ1פג 60}. שינעמור

 ,הָּנַמּור ןֹוׁשְל 18 6

 יָנַמּור זעסטמג8מופמ (2/7 --) 8. רענעמור ,רעינעמור

 ,הָּיְנַמּור ןֶּב

 סוניס סג +מס (2/ ס-) 8 לפמור

 םֹויְּב םיִנְּפ תַלְּבִה תמסעעסוש 8106ע 140 10666186

 .הָנּותֲחַה תֶרָחֶמ
 10 81800, 186610, ץוהָצ 2801ש 2 ןעלפמור

 .םג ןְפֹואְּב ןֵּגג ,ׁשֵקְׁשַ
 ,הָלֹודְג תַעַּבִמ 1886 110 ( 27. ןע --) .. גנור

 100402088 5. סַײק -| ;לֹנָע עסט26 00/ לנור

 ,לֶגֹע

 .טָמָק טטני1מ16 (1/. ןע --) +. לצנור

 .טָּמַה 60 צט1:11:16 ש. 6. ןעלצנור

 ןוג88180 1888 5.|| :יִסּור 1:88182 00/. שוסור

 ,הָיִסּור ןֹוׁשָל
 ,הָיִסּור 1118818 קי דנַאלסור
 ,הָיִמּור תַניִדְמ לָׁש 01 18 660//. שידנעלסור

 . = טטסעסנגסת961/ 5, תונוז-העור

 90 סתספזמק :ׁשֵפָנִה .ַהּונ סס 1086, ץסמס86 0. ת ןעור

 .הֹנָה
 ,םָׁש 1ס006 !הָאיִרְה 0810 סעצ (עז ן-) 5 ףור

 .םּוטְרִּפ
 טפצטסצ- זאָיְפַא , - טמצ81018מ (2?. םיאָפֹור) 4 אפֹור

 .ׁשֶבֹוח ,ןְמֹוא םוגניפ:ססג

 נעפרָאװעגנָא ,םַאלכ ַא ,20102061 שטייד ןוֿפ אמתסמ (א

 ,לָאמַא טימ טֿפױקרַאֿפ ןרעוו סָאװ ןכָאז

 ונֹליִצ -אנְמְחַר -- 409 ==

 .- ג0810ע 03 19 8108 5. םילוח-אפור
 טפצטסני-פט8'14600 דס6 (עז, ס -) 4. עטאפֹור

 ,ׁשֵבֹוחַה תֶׁשא
 :ארָה 90 0819 סעש (. {. ןֿפורעג) ט 6 4 ןֿפור

 ,-ֵל םֵׁש אֹרְמ 90 0811, םפתגס ;ײל אֹרָק 60 11

 טס 10846 108016088, 10820 טתסג8ץ, ש. 6 ןעפור

 .-ֵמ הָחּונְמ לֹוָנ ז81:0 8108
 16 18 10801088 0/ 8תצ10סטפ םוא טעפור םע --
 ,(רבדל תוקקותשהמ) ול הוני אל

 } - םגטע0616/ (2/ םיחְצֹור) . חֶצֹור
 ,רָזְכַא

 סעט61 :תַחַצֹור הֶׁשֶא תנג061688 (עז.ס -). עֹטחְַצֹור

 .הָיְרְזְכַא דשסנמפמ

 'קָּתְעַה ,הָפיֵהְּד סםעט89/ 8076 (2/ |- ,-) 5 קור

 ,לגור =
 ריי בַּג טשס 826 ?ג18מ ,דנעל-ןוא-קור

 00 סעטס 2 ץסע8סת דנעל-ןוא-קור ןכערב (46:) --

 ,ךרי לע קֹוש הכה 800861צ
 .תָּלְּפַהְהִמ הָּטִמ 10101מ8-066 (עז. | -) 5. טעב-קור

 .בֵּנ 0804, 8קומס (ע/ ם -) 9. !ןקור
 .קֶּתַעַה ,ףֹהְּד 0 ?תניט8?) 806 ש. 6. ?ןקור

 60 ץט0 1מס0 1000 10/ 986 טנלָאשט ןקור --

 תבשל לבאמה תא םיש 880089מ 1ם00 120 6

 ,רונתב

 מוח 871021 זמּפננסיש, 8קומה| 0014 . ךרַאמ-ןקור

 הָרּׁשַ
 זחסט?מ 04 תת סצסת} ?טנמ806- (ע/. פ -) 5  עקור

 ,רּוּנַּת יִּ 6

 .ערור = עציונרור

 .רֹוצ עומס, 106 (עז. ס --) . ערור
 יערור ןופ טרָאװרענעלקראֿפ ,עקרור
 --ןממקעס88108 (2/ ס--) פ. םֶׁשֹור

 ,תּוׁשָּנַרְתִה 86088110

 .-80010008ע9, ןע8811080186 5. הָקֹור
 .רעװַאשז = רעװַאשזר ,אשזר

 ןרעװַאשז = ןרעװַאשזר

 זמתתפקסז}/ 8060810, (2/ ס-) 5. עצדנָאשזר
 ,הָיַּב ןֵכֹוס םטומסע1מ96מ06269 (0/' 6 7:056)

 ,שדֹוה -שאֹר = 00, ח"ר

 ,הָבָחְרַה ססנת?011, 6886 5. תֹובְחַר

 ,חָוְרְמ ססצמ101:48016 06/ גָיד תֹובְחַר
 . = ממפס1סו8 8. םיִדָי-תבִחַר

 ,--106101131 0תס 8 םוחַר

 ,םוחר אוה 'ה 6606 18 21616111 םוחר ַא זוא טָאנ --

 ,תּונָמֲחַר ,-- םססצ 5. ע?. םימְחַר

 ,םימחר שקב 40 ץ1640, 1206:0606 םימחר ןמעב --

 ,טינפה ,רתעַה
 . = 106701101 ץסעפסמ (ע/7. םיִנָמְחַר)  ןמִחַר

 םמתָצ 986 זמסעסו?ט} 6000 8806 ונְליִצַי-אנְמֶחַר

 ,-ט8!

 046! זמהת

 819, !הּלָעְּפ

 ,הָחָוְרַ



 ןֵלְצְל-אנְמְחַר

 ,ונְליֵצי-אנָמְחַב = ןלְצְלדאַנְמֶחַר

 .הָלְמֶה , = ט1פץ, 1מסעסצ, 00זמװפ5810ת 5. תֹונָמֲחַר
 ,הָלְמָחְל יּואָו ץנפו:ט1 66/. גודתונְמְחַר
 יאָר םָדָא 001609 03 ץֹוזָצ (עז ךע -) פ. לֹתֹנָמְחַר

 .הָלְמָהְל
 1800 04010088 (ןע רעמינּפ -) 5. םינָּפ תֹונָמְחַר

 .הָּלְמֶח םיִרָרֹועְמ םיִנָּפ נו
 ,םינָּפ-תֹונָמֶחַר ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,למינָּפ"תֹונְמְחַר
 זמס תנסנסו?ט} 226 8008 . עז. םיִנָמְחַרייגְּב-םיגָמִחַר

 01 1116 זמסניס?ט} (644:10046 ס}/ 406 ,2000497: 4060216)
 , א

 1008 0? זגס ץ8ממז, פ.||:שמש ,ןוָח ,בָר==600. ׁש"חַר
 090001, 204 208016 20 06168 1 {(לח8

 יִתְרֶׁשְמּו : ךֶהֶל ןָּתִנַה םֶרֵּפ .(0600006/8, 106001008 6:6.)
 זיסטק81:0 ;('דכו תונותחו םיאנתגנ תֹועּודְי תֹודֹובֲעַּב הֶּלִהְּקַה
 ,תּור :ךֵט רֵבְׂש ססמנמ18810מ ;!רֶכָׂש ,םֶרָּפ

 הָכוּלְּמַה לקָׁש 16-60118/ רעלַאטםכצר == 00. ט"ר
 ,(הינמרנב)

 .--טט098088, 140189ט16 . תֹוביִטְר

 ,דֶרָז יִרְנִרִגנ 8סעט100-טסעצצ (עז. ס -) 9. עניבַאיר
 ,םיִדָרְז יִצֲע 8610106-0006 4. ץלָאה-עניבַאיר

 ,טּוׁשָּפ לָּיַח טע10806 8010161 9. יָאװָאדַאיר

 . .-ן}טמא 8. הֹאיֵר
 ,היִאר = האיִר

 ,(קרי ןימ) םּופָנ גיפט (0606060/6) (ןז |--) +  !בור
 | .נָד 1188 5. 'בור

 אירב 28 8000 28 2 0868 בור ַא וװ טנוזעג --

 ,(א דאמ אירבו קוח ,גדכ
 ,ןזצא- בור ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לזַײא-בור

 ,תֶדָרְנִמ שצפססע (2. ס -) 8. ןזַײא-בור
 ,גבור = ןבָיר

 .ַםיִרְּב טס19 (עז. ןע -) 5, לגיר
 ,הָּפַג הָריִפְּת 09891מ0 (2/. ס -) . עינַאװעגור
 -עצ ==;הָּמַנ הֶריִפְּת רֹפְּת 0ס 028806 ש. 0. ןעועגיור

 | ,ןרע דור
 ,רֶּדֲעַמ ,דיִדָּב טס866 (ז. ןע =) 8. לדור
 ,דידבַּב רֹפֶח 00 612 ס1908 2 82806 0. 4. ןעלדור
 .עינדור == עינדור
 ,ערור = עדִיר
 .עטַאװעדור = עטַאװעדיר
 יָאר ,וװָאר = ווָיֹר

 ,הָּנַמְק הָּלְעִּת םנמפ} 6190מ (ק?. סע -) 8. קַאשטוװַיר
 ,חור = חֹויִר
 ׁשֵהְנ גץסניּפ (90י960) :קָנֲע םוּפתֹצ (עז. | =) 5. ידור

 ,(ב (םישאר העבש לעג ידגא שחנ) םָּיַה
 ,םור == ?ֹזִוֹר

 ורע

 שיליופ ןוֿפ אמתסמ 14 ,ַאק ו"רערהעלזיוה;, ןיא ןקיד ייב (א
 רעטייװצ רעד ןיא (ב .,שיֿפ ַא יו טנוזעג ,20:06 144 24
 ,ןצישֿפיל ייב גנושיײדַאּב

 רעבַײר יד 446 ==

 ,דאְמ לֹודָג ,יִקָנָע 8100010 06). גיויר
 ,ןֶּכְסִמ ע7:/18} 8828:0008 60) שִילַאקוזור
 זי181:6, סמס יטמס גטמפ 926 (2/ )-|  5 טנַאקוזור

 םָדָא טס16 161|סשש :;הָנֶּכַמְב ֹומְצֲע דיִמעַמ .ןֵּכַּתְסִמ ךי1816
 ,קֵּזֲחַה ןִמ אֵרָי ֹוניֵאֶׁש רַחֹוס טקססט180סע זַחּור זַע

 ֹומְצַע דַמֲעה .ןֵּכֵמ 90 1181 1180810 ש. 6. 4 ן{ריקיוור
 הּמֹנ טס 8ץססטעס,6 ;ֹוּבִל בֹרֲע 00 ט000/6 יהְנֶּכַסְב

 /  יקָזַנ חַנָּכַמ ֹוּב ׁשֵּיָׁש קָסֵע
 הָרֹוחְס ס0מ9:80806 !הָנְּכַמ 2181: 1182816 +. עקיוור

 .הָרּוסֲא
 ,יתוירחא לע 46 זמח 1184 עקווור ןַײמ ףיוא --
 90 6081 1מ 0029:80806 עקוװר טומ ןעלדנַאה --
 ,(סכמה תחרכהב הסנכנש) הרוסא הרוחטב רהמ

 ,גוזור == גודעזיר
 .ןעזורג = ןעזִיר

 ,בֹהְצ רֶעָׂש לַעַּב ,יִנֹומְדַא :00-םג166 46/. עשיר
 ..-8עםס1), 0601, 80629 (ן/?. תֹוחיִר) 8. חיִר
 .= ס1088889 060ע . הֹוחיִנ"חיַר
 ,רעצור = רעטיר
 ,תָקָלַצ סע :הָטיִרְס 80:8008 8. שטיר

 ,גאָש 90 עס !(רקֶבנ הֹעָנ 0 טס11סױז ש. ?. ןעשטיר

 ,הָנָאְׁש עספנומ !הָיִעְנ טס11סױטומפ . ײרעשטיר
 .ןֶמִק רֶהָנ 10ט169 (21 ךעל --) 5. עלןעקשטור
 ,רֹוּת ?טנײמ ;הָרּוׁש עסיש} 116 (2/. ןע -) 8 רור
 ,ןָאיַאר = ןָאַײר
 :ם001: (/4/.) ּוףּוׁשְמִׁש עטסטומא (21 |-) 5. בַײר

 ,הָאָּכַה
 ,ןזפא-בור = ןזַײא-בַײר

 םַהְרחְל ריִׁשְכַמ 0861, 1010606/ (ע/. |-) 8 לָאבַײר
 ,(א םיִרֹוח ֹוּב

 ְּוּכִח שטמסומפ 11100108 (2/  ןע -) 8. גנובַײר
 יִא 111000ת, 60188010010600 (/50. ;!ףֹוׁשְפִׁש
 ,םֹוּלָש

 40 וףֵׁשְפַׁש .ךֵּכַה 00 עטס (. ץ. ןבירעג)  ןבַײר
 90 6 ל, ךױ--|:לֹכָא 900 689 (8/,) :קֹהָׁש 6
 .ְךֵּכַהֶהִה ט') 1

 ןמַײז וד ןבַײר ,עדרָאמ ַא ןבַײר ,זָאנ ַא ןבַײר ( 40 51.) --

 ו0 םוטס 10 90 2 ץסע;8פסת; 90 2106 8 ץס180ת

 ,שיא םע תושק רבד ,שיאב ףֹונ 8 4000 0141
 00 888001896 0190 ןשנעמ ןשנווצ ךיז ןבַײר (,/6/.) --
 ,םישנא םע רבחתה ססס6
 0 26 }1 טַײל עטעדלובעג םורַא ךוז ןבײר ( /4/.) --
 תרבחב היה 909 8001697 01 660089640 ע606
 ,םילימשמ

 .קֶבָא 4080 5 ן'כעבַײר

 (64) !ףֵׁשְפִׁשְִמ .ְךֵכַהְמ עטסססע (2/- -) 8. רעבַײר
 ,לָכֹוז ,ןָלְכַא 080 0896, 4:100908

 ,261828016 שטייד ;ןצישֿפיל ייב (א



 דִוַור

 /םיִרָבָּד ,רּוּבַד 9811 8מסססמ, דטס108 (עז. --) 8. רַיור

 והָחיִׂש ססיט61:889100

 4866 18 םס םעד ןנעװ םינ דור ןווק  רָאג זוא'ס --

 .רבדב קפס לכ ןיא 0890 2006 4

 ירֵּבַּד 90 8קס8/) 86 (ק. ק. טדערעג) 6 . ןדִַור

 רבד 40 1818 ֹומ סמס'8 8160 ףָאלש ןוֿפ ןדוור --

 ,הֹוה +?ס ויּפטס} 90 1816 6 (750) זותנשב !

 ,וחות רֹבֵד

 ,הֹוה 0 164 90 1811 סת806286 גע ןוֿפ ןדיור --

 .וחות רֹבֵד

 90 1870, 90 רעסַאװ רַאֿפ ןוא רעַײֿפ רַאֿפ ןדנור --

 60 ?םעט ילב רבַד ,הֹוח 8קס86 רטנטמסוגל 6

 .וחור לע הלועה כב רֹבַד 6814 26 2:8060זמ

 90 80011066 90 8068 זָאנ רעד רעטנוא ןדוור --

 .ףאהמ אצויה לוקב רבֵד 9מסוג9:מ 16 6

 8808 קפשפ םונ טלעג ןווק טסָאק ןדוור ( 2106.) --

 -  .רֹובָדה דעב םכמ םימלַשמ ןיא םס 11

 תַנֹכְמ ץמסמספצפעמ (ןע. ןע -) 4. ןישַאמידוור

 ,רּוּבִּדַה

 5. טַײק --||  יִנָרְּבִּד ,רֵּבַרְל הָּבְרִמ ט81810ס 66} .גידװעדַיור

 ,תֹונָרְּבַד 98:11:801ט88

 0181606 !רֹוּבַּד 181048 (2/ |-) 5 שינעדַור

 ,אָמְבִמ

 8186 (?/6 -) 5 רערִיור

 ורֹא 2166 8. זַײר

 קֶׁשֹקַּמְׁשִה הֹמָה 90 גמטעממט12) קטע1 2 ןעלזיור

 ,(א (םימ)

 ִדְלַּדַּב ךֹלֶה .ַעֹסְנ 00 ?ע8שס}} ןסטעמסץ שש. 2 ןוַײר

 ,ליִמְרַּת ט1:80611188-ט28 (עז. | =) 8. שַאטנוַײר

 ,הָעיִסְנ .עֶּטֵמ טע8ש618, ןסט:םסש (2/. ס -) 8 עזַײר

 ,בָכָר ס88ג103 (קז. ןגעוו - ,סנגָאװ -) ןגָאװשַײר

 90 ?טעמ 266) 2666סת, ?וטפג ש. . ךִיז ןעלשַמר
 .םָּדַאְתַה ,םֹדָאְל הֹיַה

 ,בבָר 90 1106 (6. ץ. ןעטירעג) 4 . ןסַײר

 ,םּומ לַע הֶביִכְרִּב סת מסע8ס0801 606. גידנטַײר

 ,בָּכַר 2166 ןגסיפסװ 4 (עז פ- ,=) 8 רעטַײר

 הֶבָּכַר 1010816 11409 (2/ ס-) 5  עקרעטַײר

 תַלָׁשומ הֶׁשֶא טטסנמפמ גיט1ת 146 0086 (/4/.)

 ,יַּבַּב

 ,הָּבְכִר םּוס 11018-,0186 (2/ )--  8. ררעֿפטַײר

 .ריִׁשָע 1108 860/) ךַײר

 ,ןֹוה ,רֶָׁשֹע 1101168, דט6819ת 4. םוט|כַײר

 00 +ט- ורָּטַה ןֶׁשֵע 9ס 890086 2 6 4 ןרעביײר

 .רּוּטִק יִדְי לַע אָּטח תתו'ע6
 8801 מ889116 (2/. ךעל - -) 8 עלװעגוצ-רעכיור

 ,תֶרֹטְק תַנַבְל

 ,ןֶרְבַּ
 + 4{ ד

 .11656104 שטייד ; "תומהבה רפסוו ןיא ןשטיווָאמַארבַא יב (א

 גןסַײר == 404 -=

 םיִּבַׂשֲע ?טנמו81/מ8 םסנמפ 5. ק/. רעטַײרק-רעכַור
 ,תֶרֹטְק תֹוּבְׂשִע ,רֶּטל

 ;תּוריִׁשע 11004088 8. סַײקכַײר

 ,ןֹוד ,רָׁשֹע
 66. || :דַנ .רֹוהְט תטע6 :יִקְנ 6108מ, 689 00 ןויֹר

 ,דֶבֶלְּב ,קֵר עטעס1ע, 1616
 0168 ןט/0110 םיֿפָארּפ רעניור --

 .יקנ חוָר
 ,תֵרְׂשַמ .תַבֲחַמ עפמ, 88ו06קפמ . ןַײר
 6168ת11- פ.טַײק --|| :יֵקָנ 6168:ת1ש, 08 66/. ךילטנַיור

 116068, ד06819מ

 260 ץניס111}

 ,תֹויִקָנ 4088
 ,רֵהַס 90 ץטעוצ}צ והֵּקַנ 00 0108 0 .  ןנינַור

 | ְַּכַ
 8סע011 03 (עז { =) :רּב .רַהֹס עטצווע 9. טַײקנונײר

 ,הָרֹוּתַה רֶפֵס 986 1 ;היש

 המסמופג 801008 (4690400 (2, -) 8. שינַײר

 ,(הירטסוא ףסכ) יִניֵהְר בּוהָנ {20:06:/)

 קטנ1?ק ; תוּיקָנ 016802088) ס1ס811668 8. טַײקנוװר

 ,רּב ,רֵהֹמ

 ,הָמיִׁשָר ע681896, 1189 (ע2/ ס--) 8. רעטסַײר

 ,הָּנִמּור לֶש .יִמּור ג8818מ 06/. שיסַײר

 ֹֿס ץוגוו זַעֹרק 00 1026 (2 2. ןסירעג) ט. 0. ןסַײר

 101סעומ םמש. 8. || :ףֹמָה 0 8מתלסמ ;םֹרְמ .ְךֹׁשֶמ

 10 םֹוטס 8 ע8ס/ת ץפומ :הָמְרּומ ַחֹרֶּפ 88

 60 1686 6 ?סעמ ש. =. ךיז -| ;פֹודָג בָאְּכ תַּת

 עס 0010 :ץֵּמַאְתֶה 90 םסניזטס, ס066801 :ערּקה

 .םָטֹוקְתָה ,ַחֵּכַוְהִה סטפ1

 ,םידגב ערק 90 1086 םפנ1מ608 םידנב ןטַײר --

 .םיחרפ ףטק 40 ןץ1וגס16 110061:8 ןעמולב ןטַײר --

 יויתורעש טּױמ 90 ץט11 סמס'8 81 רָאה וד ןמַײר --

 8ת 8080088 18 10ע1מומ רעגנופ ַא םִיא טמַײר םע --

 יועבצאב תחרופ המרומ סם תופ 1100

 1 תפצס 2 2800120: םירבא עלַא ןוא רומ טסַײר םע --

 לבב לודג באכ שיגרמ יננה ץפומ 1ת 811 ענק ןוומ 8

 | י ,ירבא

 40 ספרט}) (לגרָאג םעד) זלַאה םטד ןפַײר (/4/) --

 ,חרצ ,רגרג 60 801

 ,הנוה ,קׁשע 60 116006 טוה וד ןפַײר ( /44.} --

 60 םוטס 19 90 8 ץס1808 ןטַײז וד ןםַײר (46.) =-

 .ףָרח ;הכה
 ,טלָאפ .ז ,םעלָאפ וד ןסַײר (46.) --

 עס 80180016 101 8010602109/ םעפע רַאֿפ ךוז ןסַײר --

 ,רבד הזיא שכרל ידכ ששֹוגתה
 90 88קֹועס 101 801060מ1ת6 םעפע וצ ךיוז ןסַײר --

 ,רבדל ענעגתה 90 108 101 8016011109: ;רבדל ףאש

 ,{א הָנִסּור .םוג8818 ?קע. * ןסַײר

 טָאה ןלױפ ןיא ןדיי ייב ,דנַאלסור ,8605568 שטייד (א

 עיצניוװָארפ עשיליופ-שיסורפייוו עפיוועג ַא טנכײצַאב ןפייר

 ידנַאלסווצואווש ןסייהעג לָאמַא טָאה סָאװ



 שִינעסַײר

 6 שינעסַײר

 ,ַחּוּכְו
 ,ןעַי רַאנ = ןעַײר

 .ןיִרַשֹונ םסופעצ קט0110 (ן/ |-) = טנעװר
 101106, זיוזמ, (תיבח לש) בֵבֹוס גססץק (2/. | -) 5. ףוור

 ,(ןפוא לשנ בַּג ,קֹוׁשִח 6

 ,יּורָג 11:1981108 ;הָוְנְרַה טעסשס080100 8. ן"יור
 ;הָרָּב 90 1ע110866 זוָגְרַה 0ס קעסט026 0 6 ןצִייר
 ,יָּב הָרָּנְחַה ,םִעְרַה 90 6886 ש. ?- ןיז = |
 תצעומ לש רבחנ ץֵעֹוי ססטמסנונמפמ (17. ס -) 5. עצַײר

 ,(א (ריעה

 ןטמם8, 2089 826 ןוטסע (0/ (10 ס -) 8 עקוור
 חמהב לש) דֵבְּכַהְו בֶּלֲה ,הָאֵרָה 168 60 6741 )
 - ,(ב (הטוחש

 קּוׁשח ועסת 2826, ועסת נומפ (2/ ס-) 5 עװכור
 .לוְרַּב רֹוזַא ,לֶנְרַּ

 ,הָּמַנְמ ןּּוְּב 01600/04 (עז. ןע -) 8 גנוטכיר
 ,ןֹוכָנ סייט ;יִּתְמֲא סעט6 :ןֹוכָנ 1180 060 גיטכיר

 ץעסץס}י ;ןּונָה ,םיִאְתַמ 80198016 :רֶׁשָי ןט8/ זקֶיְדִמ
 ס0וזסס917 0060. || !ױאָר ,ֹוכָנ 06 ;םיִאְתַמ ,תֹואְנ
 ,ןֹוכָנָל 6ט19 :קויְָּב סא809|} ֹוטֶּפְׁשִּמַּ ,קֹחַּכ
 ,הנוכנ הֹדִמ 110119 1מס88ט16 םָאמ עגוטכור --

 ,ביִר ףטתעע01} 6180009 (1/ |-)

 1106 00 80108016 1806 טֹרֶא רענוטכיר --
 ,ןוגה םוקמ
 הקתעה ,הנוכנ חקתעה 64409 ס0ץעצ עיפָאק עגוטכנר --
 ,תקידמ
 ץנסץס/ 1ו/מס} 006 1086 טלצ עגוטכור =
 ,התואנ תע
 16 0100 1606 0006 9110 גוטכור טווג רענווז רעד --
 ,חנוכנה העשחה הרומ ןוטשה

 .מפשמכ בתכ 90 וטע196 60116691ש גוטכור ןבטרש --
 ,ם6 161046/ רט88 ןעמוקעגנָא גוטכור זוא ווורב רעד --
 ,ןובנל עיגה בתכמח 6ט17/ 6

 :הֹׂשָע 90 קסע?סעזמ !טֹמָׁש 40 ןט086 ש. 6 ןטכיר
 ,חָומ והָּכַה 90 סא0009, 823101/806 ש ?. ךיז -|
 .ףֶרֶדְּב ךֹלֶה סס 3011ס60, 26 401060 ֹוהְּפַע
 ,-יפְל הֹׂשֲע
 00 ץסע?סעזג 906 12888076/ רדס םעד ןטכור --
 ,חמפב רדסה תא השע 061610089
 0 סצװ009 8 806080 טסַאג ַא ףױא ךוז ןטכור --
 ,חרואל הכח
 ַא ףיוא ךוז ןטכור --

 ,ול תפקשנ חלפמ
 וס טס 801460 ס} 80106- םעפע ךָאנ ךוו ןטכור --
 ,רבד הזיא יפל השע 41מ0

 90 8011010206 8 0025 הלפמ

 -.טמֹוׁש ןט046 (2/ =-) 5 רעטכיור

 ,האָר שיאעובעה ןוֿפ סיוא טעז (2 .18108 שיליופ (א
 ,ןריי ןוֿפ ןעמונעגרעביא אמתסמ ,00084 שיסורסייוו ןיא ;גנול

 קענוסיר -- 448 -=

 .הָּפְׁשַא .ץֶצָח גיטמ'16, עטמ0188 8. םִיר
 יִלִכ הֶׂשֹוע לָׁש 01 ןומעתס88-נמ81:סע 46)- עקסרַאמור

 ,םּומ
 8?8ק, 9020: ?רֹוע 1680ם0/ (1/.ספ -) 5. 'ןעמִיר

 ,רֹוע לָׁש 01 1080מ09 066/. : ;הָעּוצְר
 ז0 -?  ךיז || וַחָּבִׁש ,רָאָפ 10 קע8180 0. 6. *ןעמור

 רַאפְתֶה קעפנאס סט ןטס8
 .ןןעמור = דנעמיר

 הָעּוצְר 810811 8982 (27. ךע -) 5 לדנעמור
 ,הָּנמְק

 ,טנענָאמער = טנענעמור

 הֵׂשֹע הנ088-108662 (20 ס- ,-=) 8 רעמִיר
 ,םּוס יֵלְכ

 60 80/8ץס} ?ןגנטצנמ (00 106 00100) לי ת. ןעלפמור
 ,םַּג ןְפֹואְּב ןֵּגַנ ,(רונכה לע) רֹרָג

 ,קָאטשנור == ןִיֹר

 119 (עז. ןע -) = גנור

 ,הָיְלּוה
 ;הָנמִק תַעַּבִפ 110016 1ום8 (27 ךעל -) 6 על|עגנור
 ,ןטק לוגע 110616 6

 60 גותפ (400) (ק. 2. ןעגנורעג) סט. 64 ןעגנור
 ,(ןומעפב) לָצְלִצ

 רע -) .. רניר

 ,דָרֵּפ ורוש

 ,רֹוש לָׁש 01 סצ 06/. ןרעדנור
 ,הטג המהב רשב 661 שוולֿפ ענרעדנור --

 הָּמַנ הָמֵהְּב רַׂשְּב 2064 8. שַולֿפדנור
 ,קָאטשנור = עוונור
 ,קוש 10811660-01806 (/. סע -) 6 קָאשטנור
 םוג1461 !ץיִרְח שעססטס,?טעעסש (ע/. 8 -) 5. זענור

 ,םיִכְפֹוׁש תַלעַּת ,םָוְרַמ
 ,יּונֲע ִלְּ 1804 8. ?ענִיר

 {0 םט0 90 186 1804 40 ענור רעד ףיוא ןעוצ --
 ,(א הֹנַע 01?טס

 ;בֹז ,לֹוָנ 60 עטת, 1106 ( 2.ןענורעג) 6. = ןענור
 .ףֶמְפַמ ,ףלֶד 00 84

 ,בַוְרמ םוג00ס1, 8סוטסע (21 סע - {-) 5 קָאטשנור
 ,םיִכְפֹוׁש תַלֲעְּת

 ,ערֶָק 1609 (2/. |-) 5. 'םִור

 110820-810042088} ןצרַאה ןוא םור א (/90)

 ,בל באכ טס048010ת
 ,תֹונֹויְלָנ 180 לָׁש רִיְנ תַּדְנֲא 6814 (ע/ |=) 5 ?םור
 ,םּוׁשָר סע תש . עינַאװָאסור
 םנייאנמ 8, 81:010מ, 46- (2/. םעקנ -) 8 קענװסור

 ,רויִצ ,םּוׁשָר 818

 ןומא (0/ 6 00600) ומֵעַּבַכ

 סא, ססיא והָּפִנ הָמֵהְּב 2080 (22-

 ןוֿפ גנוזײרנרַאֿפ ַא אמתסמ ָאד זיא ענ י ר 1 ןצישֿפיל ייב (א
 ,(עניר רעד ףוא == עניא רעד ףױא == יֹונָע רעד ףױא יונע
 טָא ץישֿפיל טקיש יונֲע טרָאװ םעד ייב זַא !זיא גידריווקרעמ
 ,עגיר וצ



 םירבָא-קוֿפיר

 סעטפמותא 0+ ןותגמֿפ ססעטטע6, 8. םירָבֲא-קויִר

 ,בָאְּב ,יּונַע ,-- ט81ת
 יעינַאװע טשור == עינַאװעטסיר

 11800-491900, 380/ 06)}  עװָאיסִיר

 יבֵהְבַהְצ
 .רָיַצ ,םֹׁשָר 60 סגפשש 846108 ש. 6. ןעװעסיר

 ,ׁשֵמְׁשַמ ,טֹסָח 60 ץטזממג896 !רֹפָח 60 618 . 6 ןעור

 ,ׂשַּפַח

 .עֶלֶצ עוס (ץז. | -) 8 ֿפֹור

 00 יטסטת4 םור רעטבעוז רעד ןוא ןעגנַאלרעד (40.) --

 שיא שפנ באכה 0ססץק!} סש 088116::88 1008

 ,םיצקוע םירבדב דאמ
 .עלעטֿפער ,לטֿפער = עלעטֿפור ,לטֿפר
 יניִרָא ןיִמ עסמ, 608 ספיר

 רמז ילכנ ׁשיִלָׁש 0060, 6068 (01 ס--) 8 עקלעפור

 ,(םירתימ השלש לעב

 90 8סצפקס; ?םנטנמ (0 226 0600: שט. 4 ןעפור

 60 םס 066 עי זי ךיז -- || :םַּג ןָפֹואְּב ןֵגָנ ,(רונכה לענ דֹרָנ

 ,תֹובֹורק םיִמָעְפָל אֹצָי ?עסףונסח+

 ,הָיְרטִּפ עו 200 (7- ךעל -) 5. עלןעקפור

 ,תֶקָלַצ 8081 !הָטיִרְס 8סע890מ (עז. | -)  ץור

 ,קיק ןָמָׁש 08800ע-011 8. לייאדז צר

 ,טֹרֵפ ,דֵרָנ 40 8010 ש. 6. צור

 ,ריֵּבַא ,ׁשֶרֶּפ 189 (2/ ס -) פ רעציר
 .=16161, 8004-101-004108 (עז. םיִקיִר) +. .קיִר

 .= 08206 (2/. םידּוקיִר) +. דוקיִר
 ,דוקיר ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לדוקיר

 .רָהָנ עגטסע (עז. ס -) 5 עקִיר

 סט9- :ֹובֹוה עַרֶפ אֹלָׁש זת םעעסםע8 06/ גילעטשקור
 ,(בוח) עֶרֶפָנ יִּתְלְּב 80826128/

 ,הָעּונְּת 8611 !הָעיְִנ ?0טסמ (ק? | -) 8. ריר

 יעגננ 30 ?סטסמ ריר ַא ןָאמ --

 ,עונ 90 8011 רור ַא ךּוז ןָאט --

 עֹנָנ 90 ?סטסמ, 1מסס6 !ַעֹנָנ 60 1סטסג ש. 6. ןריֹר

 0 םֹוני גםסעס שת ךוז -| !םיִמָהַר רֵרֹיע .בֵלּב
 .ַעֹונ

 ,םיִמֲחַר רֵרֹועְמ .בּפַּב ַעגֹונ 1סטסעומ* 60/, גודנרור
 טַײק -- || :זיִרָז ,םייַח אֵלָמ ןגטס}ַק, 809106 06/. גודווערור

 ,תּוזיִרְז 1100110088) 2001טו97 4.
 0168 210ש7610629 01 ןמהמץ ץס1-  שינערִיר

 ,םיִּבַר םיִׁשָנָא לָׁש הָריִחְמ הָעּונְּת 808

 םֵׁש םפצמס 16 100069 ר (שק |-) 5. ׂשיִר
 .ר תֹואָה

 טספ!תמומ; 1180 ץהניפ 01 2 ןץפניפקפקמ  אֹׂשיִר
 .- 01 טםס 21/8ממתמ

 0086 01 8 0824 01 ן10סע0םס8 . ינוירַּב"שיִר
 686 0? 1מ6 2:081018 ;םיִעּורְּפ םיִׁשָנָא רָבָח שאר , =
 (06/סויס 1006 606811000400 0} 406 860000 600016'1)

 ,(ינשה תיבה ןברח ינפל) םיִאּנִּמַה שאד , --

 ,בֹהָצ עַבָעְמ

 רעטסיגער -- 479 --

 80811010ות8, 80811014 (עז ס -) פ עינַאװעטשיור

 ,םיִאָּנַּב לָׁש הָנֹוכְמ

 ,תועְשִר = תועשיר

 ,תֹוליִכְר = ליכָר
 . = 81806061/ 5. תֹוליִכְר

 .ליבר ךלח 40 818260/ תוליכר ןבַײרט --

 תֶכָלֹוה 160816 81800סנס1 (ןע. םס -) 8. עצונתוליִכְר
 ,ליִבָר

 ,ליִבָר ְּךֵלֹוה 8186 (21 סע -) 8. קונתוליִכְר

 . = 18100-1081466 סי 1114 ץסנפסמ 6 בָלֹ"ךַר

 .ןֵּפְצֶָל-אֵנָמְהַר = 69. ל"ר
 .= 400סע110ת, 660619, 1:806 . תֹואָמַר

 08088614 0606176/, 66- (?. םיאָמַר) = יאַמָר

 . --118061, 1זממס800

 188003 1108 ןומִיַמ ןֶּב השמ יּבַר = 627 !םיַּבִמַר

 180 8סמ 01 ת/8וומסמ/ 18 ( טעמעס

:7 1970:1080 0210 *90200100|-= + 

 תזהוזמסמו065' 410089 04 4181נמט010 4 :םַּבְמַר

 דיי רָפֵס ןםוט8 62410160 "+26 1ג8-118ע8068ג7

 - .םיַּבְמַרְהִל הָקָזִחַה
 1106, 2138, (עז. םיזָמְר) 8  ֹומִר

 ,תֹוא ,הָזיִמְר . =

 .לק יִכָה זָמרָה 946 8118:4608+ 216 5 הזיִמְרָד- זמָר

 ?16 948 תמסזממסו8 (טושתפשי ס}" 8. עז. םירְבא- חיַמְר

 06 00620068 0} 126 ?עשחסמ 2060/ 600070000 0

(6646718 1704 0 /26146 1426 == . 
 ."קומיר = םירְבַא-קוסִר

 םָדֶא ט101008 ץסנפסמ (ק? םיִעָר) 5. || ; = 086 66/. עַר

 .עֶר

 ,יִׁשָּפִמ ,יִּתִמָא ,(תואיצמכ אוהשנ יִּפַאיֵר 681 86/ לַאער

 ,יִׂשֲעַמ

 ,תּוׁשָּמַמ ,תּוׁשָי ,(תואיצמ) תויָלַאיֵה יס811814 8 םזולַאער

 טְסיִלַאיִר 681189, תת לט; (ז. | -) + טסיולַאער

 ,(תואיצמב םהש ומכ םירבד ראתמה ןמא וא רפוס

 יִמְסיִלֲאיַר 1:02118110, תפ?גיסח60 60. שִיטסילַאער

 .(תואיצמה םע םיאתמש)

 רֶפֵס תיֵּב 1081-808001 (ן/, |-) 5. לוש-לַאער

 ,יָלֵאי

 דֵגַנְתִמ עס8000מפ7 (ע/ ן-) רענָאיצקַאער

 .ׁשָפֹחַּפ

 ,ׁשֶפֹחַל תּורְגַנְחַה 680110מ 5. עיצקַאער

 ,רוּפַאֿפ-לַאגער = לַאנער

 רָינ ןימ לַניֵר רִיְו תפעסע-עסץ8} 4 רומַאפ-לַאגער

 .(חבֶׁשמ

 6םס ץ016 04 +םעס6} (סי/) 5. ערטעד-ַאלינער

 .ׁשְלָׁשְּמַה ְךֶרֶע עניסקסניל1סת

 סֶמ ,רֶדֵּפַה יִפְּלֶׁש 1618 06/. ענרַאילונער

 .רּדַמ 90 1:6801816 ש. 4. ןרילונער

 .אָבצ יִׁשְנַא דּודְג עס81ע6ת9 (2/  ן -)  טנעמינער

 ,רעטסוור = רעטסינער

 יַעּובָק ,רֶּד



 ןרורטסוגער

 ,תּוריִקְּפַה רֶּפָמְּב םֹׂשָר 80 עסקו89סע שש 6, ןרירטסיגער
 ןע =) 4. גנורונער

 ,הָכּולְמ
 ,הָלָׁשְמִמ שסטסעמזמסמ9 (2/.

 ו0 ץסועמ וּכִׁשִמ 00 םסטסץת, 1016 0 ח. ןרוגעֹר

 : .ְךֹלֶמ
 ,לָשומ ט10/ (0+ -) . רעריגער
 ,תֶמָו זמסמפס8 !לֶלְּכ 116 (2/ ןע -) !לנער
 ,לגור =?לגער

 ,ערטעד-ַאלוגער = ערטעד-לגער
 ,רעלדער = רעלגער
 ,רֶמָמ ,םָׁשָנ שפות (ז. ס -) +  ןגער

 ,תֶשָק ץפגםטסיס (2/. פ -) . ןגיובנגער
 ,םָׁשָּנ לָׁש ?8ותצ 66/. גודנגער
 ,םיִמָׁשְנ יֵמ 1פגת-ט896/ 8. רעסַאװ-ןגער

 תעַלֹוּת 6סש-טססעצג (0? םערעוו --) 4. םערָאװװןגער
 .םָׁשָגַה

 ,םֵׁשָנ םֹוי עפומצ 4893 (ן/. געט .-) 5, גָאטװןגער
 טח80ס1יװס03, דט896שץ003 ( עז. ןע = )8. לטנַאמ-ןגער

 ,(וב ורבעי אל םימהשכ םָׁשֶנְל ליִעְמ 0108

 ,הָּיָרְמִמ טנמטע:ס118 (2/. פ -) 5. םעריש-ןנער

 א שמַאר = סגער

 ,רֶמְמַה ,םָׁשָנ דֹרָי 00 עפנמ ש ת. ןענעגער

 / ,דרוי םשנה 19 1818 טנגער םע --
 ,רוור = דער

 ,ןריטקַאדער = ןרינַאדער
 ,(רפס ,ןותענ רֶּדַס ,ְךֹרֶע 90 6019 2 6. ןריטקאדער
 641009 (2/ ןריָאט - ,סרעט -) 5 רעטןקַאדער

 ,(סופדלכ רֵּדַסְמ ,ְּךֵרֹוע
 ;(םופדלנ רֹּוּדִס ,הָכיֵרע 6410186 (עז.פ --) 5. עיצקַאדער

 ,תָכָרֲעַמ 601901:181 6
 1016 ןֶטֶמ ןפֹוא 110016 0מ061 (2/ ךע-)4 לדער

 ,ןֹומָה ,לֶהָק ,ץּוּבה םצסוגמ , סעסש8 !לּוגֲע
 1016 0118:28:68 רעבוא ךוז מוורד לדער סָאד (/.) --
 ,רזוח לזמה נג

 ומ םעסטקפ} ומ 0011022008 060 וײװכעלדער
 ,תֹוצְבִק תֹוצְבִק ,תֹורּובֲחַּב

 90 ןס01701846 סוג םמ 120620064 שש. 6 ןעלדער
 םִיַנְׁש לַעַּב ןַפֹואְּב בֹקָנ טסמ0061 {7:089006/ 00/68)

 ,(תוצמ)
 --רעּכדער-הצַמ = רעלדער
 שאר 118816800/ (2. 8- י-) +. רערָוֿפילדער

 .םיִרְׁשֹוּקַה
 ,ןדונר = ןדער

 נָרָא ,םַּג גָרָא 608/86 6101מ/ 880401098 5 ענדער

 | .םיִּקַׂש
 ,ןֶרּבַנ .808201) 0800 (2 ס- !=) = רענדער

 ,םַאֹונ
 היטב

 ,ןציונרוה יב (א

 ענעשטער -- 480 --

 ,אָּשִמ ,םֹואָנ םקסססמ (עז. ם -) 4 ערער
 םואנ םאנ 90 661100/ 2 8060 עדער ַא ןטלַאה ד-

 םהודוועדוור == גודוועדער
 ,שננעדוור = שינעדער

 הֶּנַע סס טע04/8 סג 986 3061 0. 4 ןרעדער

 ,ןְפֹואְה
 - סט11 טטעסמפ, םפנזמ (עז. תֹועָר) פ. הֹעָר
 .ןעור = ןעהער

 ,הָּדְקֶא עסטס}שסע (2? {=) 5 רעװלָאװער
 רָרֹועְמ  עסשסס1ט010מ8: (2/ {-} 8 רענָאיצולָאװער

 יז .ד 66/ . || !דֵרֹומ ,הָכָּפְהַמ

 ,דֶרֶמ ,הָכָּפְהַמ עסשס1ט9100 (עז/ 5 -) עיצולָאװער
 ,רֵּקַּב ,קֹדָּב 90 זיסט186 ש. 6. ןרודווער
 ןתט9898901, סצנמומסע (ע/ |=) 5. רָאזיװער

 ,קֵדֹוּב ,רֵּקַבְמ ,ׁשָרֹודְו רֵקֹוח

 עסט180ת4 (4/ ס=) 8. עיזוווער
 ,דָקְּפִמ 6088

 םַּדְנַהְמ תנומותפ-סמםומססע (2/. =) 5. עװָארוװער
 ,תֹורָכִמ לָׁש

 ,םיִרָבֲאָה בֵאְּכ ,תּוקיִטְמֹואָר 1מסטצמפ0וֿפז. 8. םזיטַאמווער
 ,יִקיִטָמֹואָר 1136081416 04//. שִוטַאמוער

 ,הֹעָּג פסס טס11סיפ ש. 4 ןעווער
 ,זא ֹותָלּודְנִמ דֵרּוהְׁש 608186400 04/ טעװעלַאזער
 .הָבָד ףֹוט ,רֶבָד אָצֹומ גיס8ט1 (ע7. |=) 8  טאטלוזער
 תּורטַּפתה 268/0080004 (206 ם--) 5. עיצַאנגױער

 ,(הרשממ)

 יּונֲעְב

 ;תֶהִֹּב יהְקידְּ

 ,(הרשממ) רָטַּפְתַה טס עס8ו2 ט. ןרינגיזער

 ,הָכּולְּמַה ריע ספץ91 (2/. ס -) 8. עיצנעדיוער
 ,אָניִׁשיִר 1681 . עניזער

 8) 2211 061 -םסוג8ס } 8081901/ (2/. ס -) 9. עצונזער

 .םִיַחְּבְּטַמ
 ןעזורג = ןעזער
 רּוצָא רֶבָּד עס8סע06 (2/ |=) 5 רורעוער

 ,םיִאּולְמ ליַח : הערי

 לע ַחֵצִנְמ 80820-ז9080/ (עז |=) 5. רעסישוער
 ,(ןורטאיתכ) םיִחָהַׂשְּמַה

 ,חעּושִי ,הָלָצַה זיספסג6, 06110018006 . גנוטער
 ,(תיפרגושופ הנומתמ) לֵלְכַׁש 90 עס90טג0מ 8 ןרושוטער
 יַעיִׁשֹוה ,לָצַה 00 8פשס, 168006} 461וטס/ 6 ןסער

 ,ןֹונָצ 8018 (2/ רע --) פ. ךעטער
 ;הָרִה 114010/ סתנועממש (2/ ן-) = שינעסער

 ,דֹומ ,הָמּולֲעַּת מיצ806נ
 8סטסע 886109, 1080ט36+ (2/ ספ-- ,-) 5 רעטער

 ,עיִׁשֹומ .ליִצַמ
 עט486129 01 טט01011689 (ע/. סע --) +.קננַאשטער

 .תֶמָּסֶּכ לָׁש הָדיִטְׁשַּמ
 ,קונַאשטער = קינעשטער ,קונשושטער
 ,תָמָּסְּכ לֶׁש 0? טטס1מ689 66}. ענעשטער

 ,ןמ 1306 שיסור ןוֿפ ;"קינַאלסָאטװ ןיא ןקיד ייב (א



 - עקשטעו

 יתָמָּמִּכ טטטס1:0מ689 +. עקשטער

 .ענעשטער = ענעקשטער

 .-?םסט8מפ 1068 (2/. תֹונויִעַר) . ןויעֵר

 .לעיַאר = לעיער

 .= םוא 0116, זמצ 3116 = יִתִיַעַר ,ותָיַעַר

 יעווכור = עווכער

 06 ּוטָּפְׁשִמ ,תּוְו טושגס (ן/ |- ,-) 8 !טכער

 רֶבָּו זושמס 0 ץנסקסע 9םומש !ׁשיִאְל ַעיִנּמַה רֶבְּד

 ,ןֹוכָּנַה
 ,תובז ןתנ 90 1טס 8 1186 טכער ַא ןבעג --

 שיאל היה 40 גפשס 8 ע186 טכער ַא ןבָאה =

 ,תוכז
 טס סס גמ 106 גוםגפ 90 06 טכער ןבָאה --

 .ותא קדצה היה 116

 1םס ץנסקסע 9מֹומי 90 80 18 ווא טכער םָאד --

 ,אוה תושעל ןוכנה רבדה

 0 םוטס 8 ץסעֿפסמ 218 טכער ןַײז ןצעמוא ןָאמ --

 .ול יוארה שיאל ןתנ 6

 זוממס) ןט860 ץעסקסע) זיִנָמי 1886 40/ :טכער

 4606ת6) 1:080601- ?יּואְר ,תּואְנ .ןֹובָנ ,רֶׁשָי 4006, 6

 0611, 1186, טסעצ, ףט106, 060. || :ןּנָה 6

 .ןֹוכָנ ןָפֹואְּב ,בֹוט ע:סקסנוצ} 18וע!7

 ,תינמיה דיה 686 1109 8260 טנַאה עטכער וד --

 ,בומ רבד 8 4006 9810 ךַאז עטכער ַא -

 ;ןגה םדא 8 4060006 זמּפמ שנעמ רעטכער ַא -

 .ךרע וּל שיש םדא 24 זמפת 01 ישסעזמ

 80 986 זוםמפ 00* ץצסס/ טַײצ רעטכער רעד ןּוא --

 .ותָעב ,רשכה תעשב" ,הנוכנה תעב 1106

 תומַּכ 8 6081461:8016 2זג0טת/ לסוב טכער ַא --

 | ; ,ןוגח רפסמ ,הנוגה

 .:טכודעג .ז ,עטכודעג עטכער וד --

 םיעשרה 486 1081 81תתסװ8 םיעשר עטכער וד --

 | ,(א םייּתמאה

 יךוָּתֹּב ןג 886 טסעש 10106016 ןטומ ןמכער ןּוא --

 10 18 +טו/ 62ץעעם0 גָאמ טכטר ןױש זוא םע --

 : ,ןוכנ םויה

 יאר ךכ 16 80ע9ש08 םֹוזמ 1006 םוא ףיוא טכער --

 .ול יואר .ושנע ,ול
 תס 18 {168866 רטנ98 טכער ץלַא זוא םוא טב --

 לכ םמָצפמֹומַפ! 8002 18 210188 90 תוזמ

 ,ויניעב רשי רבד
 .קדֹצַה עס ןט80ו+/ ןכַאמ טכער --

 ,ןוכנ אל ,רשי אֹל 406 עז פג? , זזממטסץסע טכער טינ --
 ,בֹומ רָבָד טסזמ66װ1מ0 8006 5 !םטכער
 ןיִמָי 00 94ס 1198? 0006 !סטכער

 ,רֶׁשָי ןט86, 118םטס0ט8 00/. גיטרַאֿפטכער

 יקָּדְצַה 9ס ןט80+ ש. 6. ןגיטרַאֿפטכער

 ,ןֹוּבְׁשֶהַה םַכֲח 21:10ממ1611018מ 4, רעטסַײמנכער

 ?"םוט בלוי ןיא (א

 לצנער -- 484 --

 2101 :ןֹוּבְׁשֶה תס000ט89 (22 ןע --) 8 גנונעכער

 ןובְׁשֶח
 ןובשה 8 סו 0101 גנוננעכער עשושטפט ַא (66) --

 ,לודג

 9ס !הֹנָמ ,בֵּׁשַה 40 ע06800, ססטתפ 6.6. ןענעכער

 ,בֹׁשָה 00 9םות 0008106/ :ריִחְמ דַמֲעַה 6

 ;ײִּב ַחֹטָּב ,ילַע ךֹמָס טס ע0040ת טקסם,1617 טץסמ

 40 ויל בֵׁשְחַה 00 06 0028106166 = = ךױ-|

 00 800616 :ֹומְצַע תֶא בׂשֲה 00281661-+ 1

 ;ׁשיִא םִע תֹונֹוּבְׁשֶח קַּלֵס 8000ט018 טסופמ 8 קסנע8סת

 ׁשיִאְל לֹמָנ 00 םס0 סטסמ רוב 8 ץסעפסת

 ,ּוהֵׂשֲעַמְּב
 ,הָנֹומ ,בֵׁשַהְמ 6000 (ע/. --) 8 רענעכער

 .הָנּומֲא ,תֶּד עס11910ת 1810 מ (27. פ -) 8 עינולער

 ,קּודָא זיָתָּד ע6119108 66). זעיגולער
 .לָוְרַּב תַּפְסְמ ליִמְמ 1811 (ע1 |-) 8 םלער

 +םַאֹר == ;תֶרֶנְכִמ 680108ט16 (2/  ןע -) + םער

 ,םזוטַאמווער = סעטַאמער

 .(ןינב לשנ ןּוּקִּת עסטפג 9. טנָאמער

 ,הָכאָלְמ יֵלְּב 1תמק1סג018, 10018 8 טשנענָאמער

 ,(א םיִריִׁשְכַמ
 ,קענַאימור = קינַאימער
 ,תֹובָּכְרִּמַה תיֵּב לָׁש 03 60800-םסו86 06}  עװָאזימער

 ,הבכרמל םוס 6086מ-0186 דרעֿפ רעװָאװמער --

 0080םנ02ת, ס8?זמ88 (4// סע -) +. קונומער

 ,ןֹולְנֲע
 ,הָּנַמְק תֶרָנְסִמ 110916 ?י8זמס (21. ךע --) +. למער
 תֶרֶגְמִמ 110616 ?י8תמס (2/ ךעל --) = עלועמער

 | .םִיַפָקְׁשִמ תֶרֶנְפִמ עגנמ ;הֶּנַטְק
 8טפק 9םסתפ :רֹוע 1086מ6/ (4/. ס -) + ןעמער

 א!ןעמור ==) הָעּוצְר

 ,טנָאמער = טנעמער
 ?1:8608װ08) דטסנומהת, (7. סע --) 8. קונעלסעמער

 ,הָכאָלְמ לַעַּב ,ןְמּוא מסס06

 ,הָכאֹלְמ ּלָׁש ,תּונָמּוא לָׁש 04 11846 00/. ענעלסעמער

 ,לַאנורוא = לָאנער
 ?םניזמס , 168806 03 8 ({/ סע - | --) +. רַאדנער

 ,רֶבֹוח ?24נג

 תֶׁשֲא ?םעזמסע'א טס20 (40 ס-) עקרַאדנער

 ,רֵכֹוחֲה

 םּוֶא 40086) 1108-40089 (2/6 ְךע -)  לדנער

 ,(ב (בהז עבטמ)

 ןיִמ 160000/ ףט662-87016 (ע? |-) טענער

 ַחּוּפַּת

 810211 1:0878804 ס/* 0081169 (2/. ךע --) 6 לצנער

 יןֶפֶק ליִמְרַּמ ,ןְמק טּוקְלִי

 גנוזײרגרַאֿפ ַא סיוא טעז !ןציוורוה ייב ןוא ןצישֿפיל ייב (א
 שטייד ןוֿפ (ב ,ףיש א ןוֿפ םירישכמ ,8111011601 שיזיײצנַארֿפ ןוֿפ
 ,לגניר רעדָא דנַאר ַא טימ טַאקוד ַא ,(6124646116! 648
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 ענדנָאסער

 80ת81ס1ש 6600. || ;ןֹובָנ ,יִּלְכָׂש 80081016 60)}.ענדנָאסער
 ,(א הָנְבֲהַּב ,לֶכׂשְּב

 ץיִפְה 8ענותפ (0/ 6 06070009) (1/. |=) 5. רָאפער
 .הָבָּבְרֶמ לֶׁש

 ,למשער ,טשער = לטסער ,טסער
 ץס898טנפ9סטנ, ע08- (ן/ ס--) 5. רעטַארָאטסער

 ,לָבֹא תיִּב לַעַּב 8100-4666ע
 ,לֶכֹא תיֵּב 168080/69809 (2/. |-) 8 (ט)נַארָאטסער
 ,(שנַארָאמ טע ר == עיצַארָאטסער
 ,עקטשער ,עטשער = עקטסער ,עטסער
 ,(עוצעצע ׁשיַׁש לונע תגפעס10 (ץ/. ןע -) 8 לסער
 ,כולבופער == עקילבופסער

 ,דֹובָּכ ,ץֶרָא ךָרֶּד :08/009 8. טקעפסער
 לט 616 1:680608 ןדלעמ וצ טקעפסער טומ (44.) דד
 ,ךדובכמ הליחמב 40 ץסט

 ,דֵּבַּכ 0 1680666 שש 6. ןרוטקעפסער
 ,תָפֶל עַרָז 8006 01 עםעס8 . קַאּפער
 ,ןּוקּת עסץפנע (ןז. ס -) 5. עיצַארַאפער
 .קַּה 90 סקפוע 0 4. ןרוראפער

 ןּוקֵּת עס1סענג80סת ({/ ם-) 5. עיצַאמרָאֿפער
 ,(תדב)

 .ןֵקַּת סס 1010שזמ ש. 6. ןרומרָאֿפער
 ,ןּוּקָּת 1010עװג (1/. ס -) 8. עמרָאֿפער
 יִנקְּת ןֵקִתְמ עס?סענמסע (20/ -) 5. רעמרָאֿפער

 ,(הנידמב ,תדכ)
 תֶּלֶׁשְמִמ ,הָקיִלְּבּוּפָר עסעט0110 (2/. |-) = קולבופער

 .םָעָה
 לָׁש ייִניִלְבּופִר עסעטמ1080 66/ שינַאקולבופער

 םיִּנקיִלְבּופָרֶה תּנַלְּפִמְל רֶׁשֲא טסקטס11080 !םָעָה תֶלָׁשְמֶמ
 ,הָקיִרְיַמַאְּב

 יִרֲחַא הָמֹג עסעט21084 (2/ -) 8. רענַאקולבופער
 הָנִלְפִּמַה תַטְׁשִּב קיִזֲחַמ 1ס00ט01108ת !םָעָה תָלָׁשְמִמ
 ,שונַאקול בופע ר == 860/ . || ּוהָהיִרְיִמַאְּב תיִּנַכיִלְּוּפְרָה

 {ן80 סוג ססעמסע סעט86 (27 ךע -) 8 לטֿפער
 ,הָכיֵתֲח 8116 !(םחל לשע רֶּכִּכַה תַאְּמ (6/ 00600)

 ,לטֿפער ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עלעטֿפער
 ,הָרְוַה גיסמספנ891 (עז. ס -) 5. עיצוטעפער
 ,הָאְצְרה ןע8סע) 1660טע6 (2/. { -} 5. טַארעֿפער
 ,ַחֹכ אָּב עסװע086068106 ( קז. | -) 5 טנאטנעזערפער

 ,םֹוקָמ אֵּקַמְמ
 -לָׁש חֹכ אָב הֹיָה 60 עסץ080060/ ש. 6 ןריטנעזערפער

 ,-םֹוקְמ אָּלַמ
 ,לֶהָּמַב אֹרָה 10 160116 ש. 6. ןרוטיצער
 ,תֶרֹּקַּב עסט1סש, 011110ס (2ז ס -) 8. עיזנעצער
 ,רֵּקַּב 90 זיסט1סט , 011010186 ש. 6. ןריונעצער
 ,רֵּקַבְמ עסט1סוטסע 011416 ( עז. | -) 8. טנעזנעצער
 ;הָאּופְר הַקְתִּפ ץנספסעוקססג (1// ן-) 5 טפעצער

 ,הָאּוּפִר 1ס010649

 ,גולק ו102540ח9 שיליופ ? "קינַאלסָאפי ןיא ןקיד ייב (א

 עינעשער == 4892 --'

 רּוחַא יֵדָי לַע הָאְחְמַה קֶונ ע0-ס8018080 8. עיבמָאקער
 ,םּולְׁשַּתַה

 ,עיצַאדנעמָאקער = ןרידגַאמָאקער ,עיצַאדנַאמָאקער
 ןרנדנעמָאקער

 זיסססצמזמסת6400ת (2/ ס--) 8 עיצַאדנעמָאקער
 ,הָצָּלְמַה ,הָציֵלְמ

 ,יינְפִל ץֶלֶמֲה 00 10001001020 64 44 ןרודנעמָאקער
 הָמְרָחַה 16001810000 (2/ ס8-) 8 עיצוזוווקער

 ,(הלשממל)

 ,(הלשממל) םָרָחַה 90 160ט1810ת ש. 6. ןריזיווקער
 הֵעְדֹומ 86ש0ע108614620 (24 8-) 8 עמַאלקער

 ,םּוםָרַּפְּב
 ,אָבָּצַה תַרֹובֲעַל ַחּקְל עסטשט10 (20 |-) 4. טורקער

 ,אָבָצ .ְךיִגָח
 ,אָבָצַה תַרֹובֲעַל ַחקְל 0 עססעט14 ש. 6. ןרושורקער
 0890 09 זמסמ (22 = ו-) + רעפַאכ-ןטורקער

 תַדֹובֲעַל םיִׁשָנֲא ףֵמֹח 0ע תםנהפםיע 80:ט6
 ,אָבָצַה

 זח8401- !תֶרֶפֹופְׁש ,הָנָה טטמס, ץועס (ע/. | -) 5 רער
 ,םִיַמ לָׁש רֹונצ ענמס

 ;תֶרָפֹופְׁשִּכ ,הָנָקְּכ .טט06-1160, ?גסט18/ 06/- גידנרער
 ,םיִנָק םע זט104 ?ט8
 686618טמ / 6080606116/ רעטכַײל רעגודנרער --
 .,תשרבַנ ,םינק תרונמ

 ,ןֹואָׁש , -- 0180, ?טמגט1?) 0010140110ת  ׂשעַר
 ,יָנֹואְׁש ,ׁשֵעֹור םסופצ, ?טגמגט}10טסט8 0, גודשעַר
 .הֶכָבְׂש ם84ס} 8808 (עז. ם--) 5 עקטָאשער
 689, 16908126ס1 עסנמתפתפ (עץ |-) 8 טשער

 ,דיִרָׂש ,םירָאְׁש ,רֶתֹינ
 .טינַאװעטשור == עינַאװַָאטשער
 -פערַא ומנַאטמסערַא =: עקסטנַאטשער ,טנאטשער

 ,ע קסטנַאט
 ןריוטםערַא = ןריטשער

 ,מ ש ע ר ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לטשער
 ,(הנוקהל בשּומח) ףֵדֹוע ףֶסָּכ 8886 3. עטשער

 עטשער ןוק ןבפלב גודלוש טונ ,עטשער ןבעג (/4.) --
 שיאֹל למנ 90 םֹוטס 8 ץסעפסם 110 10 6
 ,והשעמב

 ,םיִׁשָרְקַּב ןֹפֶמ 60 1808 ש 6. ןעוועטשער
 ,טשער ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ יעקטשער
 .יָנֹואְׁש .ׁשֵעֹור תםסופצ 46. גיׂשעַר
 וס 1081 8 0186, 26 ?טנגט}?טסט8 . 4. ןְׁשעַר

 ,ןֹואָׁש םָקָה .ׁשעֶר
 ץסססניפס} 1811 (0/ 6 והָרָבְּכ ,הָפָנ 81סטס 5. עטעשער

 ,(עבטמ לשנ יִלאָמָּׂשַה דַצַה (604)
 ס1088 סז+ 110, 2086 01 181 5. רעלדָא-עטעשער

 ,תֹועְּבְּטַמ תַכּלְׁשַה יִרָי לַע לֶרֹוּג קֵהְׂשִמ (20006)
 כט ץופש 116848 806 רעלרָא-עטעשער ןוא ןלופש --
 ,תוטבטמ תכלשהב קחש 8

 .הָטָּלְהַה ,רַמָג 66018100 (ןק. ס -) 9. עינעשער



 טקעפשער

 ןרוטקעפשער ,טקעּפשער
 ,ןרוט

 11824801 (ס06 0/ 6 01י0702700618) הק לאָפר

 1010609 :;אֵּפרֵמ ,-סטעס (עז. תֹוצופר האופר

 אָּפְרַמ םֵס ,-- םג6016106 ;הָפּורְּת ! -
 ! התוסא 4006 1681 ! !האופר וצ --
 10 18 םס9 90 06 2860 האופר ַא ףיוא ָאמונ (46.) --

 ,ירמגל אצמנ וניא 80 1
 ע011600 סטנס} 601001606 ע6= 8. המָלְש-האּופְר

 .=-ס0צסנצ
 .-- טט111, 668116 . ןֹוצָר
 8ויםק) 1םסתא} 0תס 0? (//. תועּוצר) 5 העּוצְר

 .-?גס 8ל;םמפ 01 186 עמצלקסרא8
 ס161 ?ַחֵצֹור ,-.תגטע0626/ (2? םיִנָחְצַר) . ןֹחְצַר

 ,רֶזְכַא גת
 ,תֹויְרְזְכַא סע014 !הָחיִצְר ,- תגטע061 8. תונָחַצַר

 1061 !תַחַצֹוו םגט;461688 (27 ס -) + עטנחְצַר

 ,הָּיִרְוְכַא הֶׁשִא רטסצמפמ

 ,ַחֹצְר 90 זמטע;6ס/ ש 6. ןענע - .ןעװחצִר
 סו19:846 !הַצָר ,--זמט;46/ (ע/. תֹוחיִצְר) . החיִצְר

 {טציש :אָרֹונ לֶוָע 96נ1016 דטעסע;- !תֹויְרָזְכַא  ,םֶמָח

 .ףַא ןֹורָח .ףֶצֵק
 ריעבמ) ןֹוׁשְחַּת 106ת012ז (.) 8. רענעפְרַׂש-החיִצְר

 ,(דיזטב
 .יִרָזְכַא סניג61 !הָחיִצְר לֶָׁש זמט:66נ0ט8 66/. שוחיִצְר
 .-סתוְצי םס?מומק טט+ 060 קַר

 .=- 48006 (27. תודיקר) . הדיקְר
 ןעסנימג18810 ;תּוכְז ,-- 1180 :ַחֹּכ ,- קסט061 8. תֹוׁשְר

 ,לּובְג ,הֶזִחֶא , - 6081 ;ןֹויִׁשָר , =

 -קעפסער ,טקעפמער =

 ךּוז ןעײטַאש -- 489 ==

 עע17806 60תנ2/ת, ץע11ט2846 1806 ,. ריחְיַה"תּושְר
 א 7 ,=

 ץוט0110 60ז081ת4/ ץט/110 ץ1806 4. םיּבַרָה"תּוׁשְר
6 "*" 

 8001 88610זג0 יִקָהְצִי המלש יּבַר = 680 !יׂשַר
 צ 1::038 / 1288181 6 00 *00:020060010400  2700108:/ ( 

 -- ט50ני11סע68'1 0110 16/00060)

 .ייׁשַר ׁשּורֵּפ 8'12381 0010106ת12ניש 8. ?"ׂשר

 10 1684 186 1662/8- יישר טומ שמוח ןענרעל --
 שמוח דמל 160060 שוומ 2880ו'8 ססזמזמסמ?פזיש

 ,י"שר שֹורָּפ םע
 0 1084/ת 086 תופמות ןוא יישר טומ ארמנ ןענרעל --

 06:!18 רטנ9ג 16 ס00זתמזמסת!םשש 07 108821
 ארמג דמל 826 116 260101088 03 116 8
 ,תופסותו יישר םע

 1881 8סנ109, 180011081 ס01ג9180- 4. בַתְּכ"י"ׂשַר
 ,ייָּׁשַר בַחְּכ 8

 . = ט08180סע, 1180 (0}. תֹומיִׁשְר) 8. הֹמיִׁשְר

 ,=זמץוסט8 זמפמ, 8126/ (2/ םיִעְׂשִר) . עֹׂשֶר

 יעֶר םָדָא , = 10101:00 ןמהמ ;אָמֹוה ,טָׁשֹוּפ

 108110108- !עַׁשָר ,הָעְׁשִר , -- ט0161:660688 4. תֹועְׂשִר
 ,תּוניִׁשְלַמ ,עֶרָה ןֹוׁשָל 691ממיִ ;ןֹודְז ,--+ 8

 0 0811001206 4 ןצעמוא ףױא תועשר ןדוור --

 ,שיא ןשלַה טסנ80ת

 םָדָא 64060012817 0101406 זמהמ = עׂשּורְמ-עשְר

 ,דֹאְמ עֶר
 טט101:66 סי 18110108 דטסזמפמ (ע?. } -)  תעַשְר

 הָמָר הָׁשָ
 ,תוביּת-ישאָר = טי. ת"ר

 .ש
 ?םס ?טטסתסצ- 818116146/ 0? 1םס 116ס:ס6 א ׁש

 :יִרְבַעָה תיֵּב-ףֶלֶאּב תַחַאְו םיִרָׂשֲעָה תֹואָה .ם!ק6
 ,תֹואֵמ ׁשֹלְׁש ?1ג:66 גמ 01:640 200. ||
 !םֵה םטאמ !/ 2180! (2/. (םנטַאש) 46 אש

 ,רֹורְנִמ 8סנ90ומש-ןצסמ (2/. פ -) 4. ןזַײא-בָאש

 .עילבַאמ == עילבַאש

 .הָעּוצְִמ 82280120-40116 (20 ס --) 8 רעסעמ-בָאש
 {0ס 8תהטס, 801806 (2. {. ןבָאשעג) ט. 6 ןבָאש

 ,דֵרָג
 ,תֶדֹרְג 8ס12ץותפימ 8 ן'כעבָאש ,םטכעבָאש
 ,(א לֹודָנ ם080סמ (2/. | -) 8. נַאש

 ,קּורָח רֹוע 8מ880סת 68881664  . ןארגַאש

 ,הָרָבָא 1088 8. דָאש
 ,יל רצ ,לבָח 19 ופ 8 ץוֿפצ דָאש ַא ווא םע --

 ,שיסווניילק ןוא שיסורסייוו ןיא (א

 תדבא 16 18 8 108806 04 {ותגס טַײצ וד דָאש ַא --

 | ,אוה ןמז
 םעזת) 6810886 (2/ תֹונַײדָאש ,ס -) 8 ןדָאש

 .קָונ
 .תיִהְׁשַמ ,קיזַמ 42נ08961, 8מס116/ 8. לקנוװ-ןדָאש

 ,(חמצ ןימ) םּוריִא 1ט80061-1188 +, רעװַאש
 תס01161 דטסע16, 406 660 2610; 8. היִּתְחַּת-לֹואְש

 . = םניקפ

 היה 40 06 ףט106 400 היתחת-לואש ןוא ןגול --

 ,הגרדמה לפשב
 יעשוַאט = עשואש
 יעקוועשוַאט = עקװעשזַאש
 .ַאש ,ז ,(סנגטאש

 ,רּווָּפ ,הֶכיִפְׁש עסטנותפ 8?עסיש1מש 8. טָאש

 ירזַפ ,ךופש 90 עסט, 40 80/סױ0 טָאש ַא ןָאט --

 ,םֵמֹוׁש 40 1802016, 8820806/ ש. ת. ךוו ןעַײטַאש

1* 



 עקניטַאש

 טטסזמפמ שט198 סמס8?תט6 (ע/ ס--) פ. עקניטַאש
 ,הָהָּכ"םּוח רעש תלעב הָׁשִא 881

 קוה 0 םּפעצמ, 1תוטֲעס ש 4ןֹסַאׁש
 יַעָרְּפַה 0180טניס

 ס -) 5. רעזַײװנטַאש
 ,לֵצַה תֹולֲעַמ

 ,עמוש = עטָאש

 100800080609 102206 (2/ ס-) +. עקטַאש
 .עקטַאיס = ;(ותוא ןבללנ וֵּגַה רֹואְל יֹוּטְּכ

 טס8ע10 309 סתסקץקותק (ע?. ס -) 5. עיציװעקטַאש
 ,בּורְּכ ויָלָע ץֹצָקִל ץע ַחּול 6806

 6116 דטמס 4068 םס !;מסיק . לֹואְׂשְל-עֶדֹוי-וניִאָׂש
 םסױס 90 1800166/ 0ת6 01 906 ?סטע טץמס8

 04 ןמסמ 10621/102646 ות 980 1188086088
 ,הָמֹוׁש 1001 ! הָדֶנַהַהְּב םיִנָּב העַּבְרַאָהַמ דָחֶא

 ,גיִרָא ןיִמ 8606 5. טעיאש
 א חִוְו הֶז 018 286 1086 ק?'0ח. עיָאט-עיִאש
 יעקײש = עקיאש

 ךֶלֶמ 8מתמ (161ת8 0+ 1701818) (ץז |=) = !ךאש

 ,םֵרָּפ
 .(קחשמנ יֵקְקְׁשִא סמ088 5. ךָאש ,?ךַאש

 ייַקָקְׁשִאָה ףַּד סתס88-00816 (םז. רע -) 9.טערב-ךַאש

 .עטכַאש = טכַאש

 ,הָּנַמְק הָבֵּת 119616 טסצ (2/  ןע - ,ךע --) 8 לטכַאש
 ,הָרְכִמ לֶׁש רֹוּב 8819 (עז. ס -) 8 עטכַאש

 .יֵקְקְׁשאְּב ךָלֶּמַה דַעְּב הָריִנְמ ס601:0846 5. טָאמכַאש
 דעב רוס 40 ם1טס 686010896 טַאמכַאש ןכַאמ --

 ,יקקשאב חצנ ,יקקשאב ךלמח
 ץס9סש 1ע81110, םוגס:8ססניותפי) 08נ0ס/- 8. רעכַאש

 ,תֹואָּמַר 080811מ9: :תֹורֹוחְמ יפּולְח ,ןֶטָק רֶחֶסֶמ 18
 ,לֵבֹונ םטסנת6161, 02089 (2/. ס -) פ. רעכַאמ-רעכַאש

 .יָָּמַר
 תֹורֹוחְמ רֹכָמ 00 םוגס1:806/, 28196/ ש. 4 ןרעכַאש

 ,הֵּמַב 90 6686 ;תֹורֹוחְס ףֵלֶהַה .תֹוּנַמְק

 ,לֵמֹונ .יִאָּמַב סמ086 8מפנימסני (11. סע --) 8. ַײרכַאש
 תֹורֹוחְמ רכָמ 00 2וג08806/, 0816 2 4. ןעַײרכַאש

 הֵּמַב 60 801016, 6086 ;תֹורֹוחס ףֵּלֲחַה ,תֹוּנַמק

 ,ןעצרבַאש = ןעװערכַאש
 6010101661 ;רֶרּומ ,תַהַּפְמִמ םמּפשנ (2/. | -) 84 לַאש

 ,(אוַצל) הָּכְרֶא רֶמָע תַחַּפְטִמ

 !הָּנַטְק הָרֲעְה 88006+ :לָּפֵכ סטמ (2/ |--) 5 לָאׂש

 ,('דכו לולבש לשג הָּפִלְק 8011 :םִיַנזאמ ףַּכ 6
 ,ןַאטַאלרַאש = ןַאטַאלַאש
 ,עמַאלַאמ =. עז. ןסַאלַאש
 תיֵּב ַחיֶלְׁש 0811 ץעס0098-8סנטסע 8. ׁשמַש-ןטָאלַאש

 43 ןיִּד

 עס 210061 !:עַרֶה
 ריי

 הָרֹומ דּוּמַע שםמסזמסמ (2/.

 ןעק ןטָאלַאש ןוֿפ גנוטידַאב יד (ב .ח 10 ח 06 שיסור (א

 ןיא ףיז םעד ךָאנ טרָאװ סָאד שטייטרַאֿפ ךיא ;ןייגרעד שינ ךיא
 ,טצונַאב ךילטנייוועג טרעוו סע ןכלעוו

 רעדנַאב-"רעדנַאש י- 484 --

 ,עטַאלַאס = עטַאלַאש
 1861, 4,004-?01-ספנג! ( קז. סע --) 5. ַײּפַאלַאש

 .הָמּואְמִל חַלְצִי אֹלָׁש ׁשיִא ,פָטָּב ְךֶלֹוה ,ֶּצֶע
 ףג681108 :!הָלֵאְׁש ןט680108 (2/. תֹולאֵׂש) חֹלאַש

 ןיִּד ןיִנעֶּב הָלֶאְׁש 00806ע0ו02 8 10181008 }80 |
 ,(חילכאמ לש רתהו רוסא ןינעב ומכ) יִתְּד

 יז ןט680108 (?. תולעַמּו-תולאָש) = הֹלעַמּו-הלאַש
 ,(א הָלֵאְׁש םּוׁש טטמ890061
 00 88/ תס ףט08)286.9 תולעמו-תולאש ןווק ןכַאמ טונ --
 ,הלאש םוש לאש אל דֶחמ896061/

 טטני191ס8 (//, זויבּוׁשְּתּו-תֹולאַש) . הבּוׁשְּתּו-הלאַש
 .-סץטנמוסמ 01 8 1800

 ,הָוְרמ יִלֲע 880:0-16868 8. עוװלַאש
 .הָככְו זמסןט88 (2. ךעל --) עלןהיַח-לָאש
 1010 0608-101- (ץ/. סע -) קוטלָאש ,קַאטלָאש

 ס101- ;הָמּואְמִל חַלֶצְי אֹּלָׁש ׁשיִא ,לֵמָּב ְּךֶלֹוה םססמומפי
 ,םיִמיִּכַה ןֶמ בֵנֹוג ססס9

 8 1006 0? 3/1009 (0/ ס--) פ עסָאנעטלַאש
 ,(ב הָניִבְנ הָאָלְמֶמ הֶביִבְּל ןיִמ 8ש1960 טז 6

 ,עקװעילַאש ,ןעװעילַאט = עקווילַאש ,ןעוֶולַאש
 ,םיִׁשָרְק יּוּפִצ טט81086010100/ 8. עינַאװעילַאש

 90 דטפ108001, 110 דסופמ 208:48 ש. 6. ןעװעילַאש

 ,םיִׁשָרְק הֶּפַצ
 יד ׁשֶרָק ונגֹוג 20826 (21 ס -) 5. עקװעילַאש
 יעיְרְה טס 80020 0. 24 ןלַאש
 ,טנלָאשמ = טעלַאש
 1661 (0/ 2000069) םֹוות (עז. |-)  ן'כעלָאש

 (0/ קלעפ םט8 (0/ 50008) 88011 (0/ 005

 .הָּפְלִק 6005, 60.), סעיג83 (0/' 406 6021

 8. טַײק --|| :עֶׁשָר עֶר 1010:66 46/. גוטֿפַאהקלַאש
 ,עַׁשָר ,הָשָר טטס 88

 גתסטֹויְע 0? םמ 2ט9מסנולק ס0מ- +. ֿםֹכָח-תֹלאֵש

 .-.001ת1מ0 8 108006/ 01 }היש

 ףט089104 6020610/08 186 ץט- .. םיִׂשְנ"תְלאַש
 זופ} 03 וטסתנסת (100// 0'2:6002 10 006008120:0440)

 ,הבּוׁשְּתּו-הֶלאַש = הֹבּוׂשְּת-תֹלאַש
 ,םיוש =: םָאש ,םַאש

 ןטמיוש = ןעמָאש ,ןעמַאש

 ,הָּיְנַּפְמִׁש ןיי סמּפמממפפימס 5. רעינַאפמַאש

 .ץנעשוָאנעיט = ץנעזָאנַאש

 ,ןֹוָזַּב ,הָּפְרָח טמהזמס 6180:806 5, דנַאש

 היח 90 2600106 8 641881206 דנַאש וצ ןרעװ --
 ,לקלקתה ,תחשָה 0 26 8001166 ;הפרחל

 ,םיִׁשְבְמ םיסת10818} ץננט ןנ81:08 8 דולג-דנַאש

 ;םיִעָר םיִׁשְנֲא דט161:60 ן8ע80ת8 5 רעדנַאב-רעדנַאש

 א והנעמ ןוֿפ גנװװײרגרַאֿפ א רשפא ָאד זיא הלעמ (א

 ,828:10008 שיװטיל"שיליופ (ב ,הבושת



 רונַאש

 רעדנַאנווא רַאֿפ הרפכ ַא ,רעדנַאב-רעדנַאש = ( קסט.) ד-

 -- םיער םהינש םנ 086 18 28 280 28 986 0006

 ,(א והנשמ לע דחאל ןורתי ןיא
 ' .רונרַאש == רינַאש

 ,רֹובָּכ .ץֶרָא ְךֶרֶּד ע680606 5. עינַאװענַאש
 טס 1866 !"יֵנְּפ אֹׂשֶנ ,דֵּבַּכ סס עס8קסס+ 6. 4. ןעװענַאש

 ,םוח 0 ם8מּפניס :דאָמ רֹמָׁש 8086 ספע6 3
 ,קנַארש = קנַאש

 ,הָיְרְי 8409, 880041מ0 8. םֶאֹׂש
 ,הֹרי 90 8800 םָאש ַא ןבעג --

 ,תֹורָתְי גַיִמ ץ81/מ8, 0006 (ןז. } --) 8 לָאקָאטסָאש
 לַעַּב 814-110061660 קסנֿפסמ (1/. סע -) 4 קיוטטָאש

 - ,(דיב) תֹועָּבְצֶא ׁשֵׁש

 ,דַּב ,טֹומ עס16 (קז ס -) 5. עטסָאש
 וַבְזַּב סס 1ט8806, 8008064סז ש. 6. ןעטסַאש

 ;ןְוְּבְוִב 80 8066: (2/. ס -) 5. רעטסַאש
 ייד ,ביִדָנ 601101

 ס8ט80שפש/ 11208021018660 (2/. ןע -) =. ןוסָאש
 ,הָׁשּובְּכ ְּךֶרֶד םֹומטטּפע ;םיִנָבָא תַלָמְמ 4

 | ,ןעקְהַש = עקסַאש
 - יץֵחֹורָה בֹּד 1800סמ (2/. | -) 9 !ֿפָאש

 ,תֶׁשֹרָח תיֵּב 8םםסק (4:,) (2ז. רעפעש) .+ פָאש

 .עֿפַאש = !ףַאש

 ,הָדּוקִּפ 60ע8142260 האש

 .דקפ ?ס 60תזװ2מ6 ןָאמ ףַאש ַא --

 ׂשֶבָּכ ,ןאצ 8םססמ (2/. =-) 8. ףָאש
 ,םֹוּדְרַנ .ַחָּבְמַמ תַמָּב 86811016 (2/. | --) 8. טָאֿפײש
 ,הָרֹובע} ,הָריִצְי עעססט00108 (2/ ןע --) פ. גנוֿפַאש
 ,זָאקורּפַא = ײלעטּפַאש ,אלעטפאש
 ,ריִּפַס 89טץממויס (עז. | =) = ריֿפַאש

 עַבֶצִמ םשטניס ;ריֵּפַכ לֶׁש 01 8פעעמויס 46/ ןרַיֿפַאש

 י- = רתֶלְֵּת
 ,רֶמ ,עֶר 080, 886 64/. לֿפָאש

 ןיב 1מספתרסג116 16 18 286 לֿפָאש ווא לַײװרעד --
 ,(ב בוט אֹל ךכ ןיבו ךכ

 900 ץעססט16, :רֹצִי הׂשע 60 ץץס46006 שש  ןֿפַאש
 עס 86ע06 !הָכאָלְמ הֹׂשֲע 90 טטסניצ 6.8. || :אֵצְמַה 0
 800 ש. 7. ריז -|| !הֵּוִצ ,דקֶּפ 00 6018108260 :דֹבֲע

 ,תֹודּוקְּפ תַּת סע46: 8006
 סס 010461 2 ע6180מ 8009 ןצעמוא טומ ךִוז ןֿפַאש --

 00 8046 2 ץס18סמ סת 61:80608 ; שיאל תודוקפ תת
 | ,תוחילשב שיא חלש

 ,ץֵחֹורָה בֹד ּלָׁש 01 180000 66. ןֿפָאש

1101 

== 

 -נַאשז ַא ורעדנַאש !ךיירטסע ןיא םוא טייג טרָאװ סָאד (א

 ןראגנוא ןיא רענלעז-יײצילַאפ ַא רודנַאפ == רעדנאב ראד
 יד (ב ,(ןייטשנרעב ץַאנניא ןוֿפ "רעטרעווכירפש עשידוי ,ז)

 רעד עקשיֿפ! ןיא ןשטיװָאמַארבַא יב ךיז טניזעג עזַארֿפ

 רעבָא ,לֿפ ש עשיאערבעה סָאד זיא לֿפ ַא ש 11 .פַאק ,"רעמורק

 ,ןיז ןכילטנייוועג םעד ןיא טינ טצונַאב ָאד שרעוו

-- 488 -- 

| 

 תוקָרי-רַאְש
 ,שֶבָּכ לָׁש ,ןאצ ּלָׁש 01 8מססמ 66/, ןֿפָאש
 .ׂשֶבָּכ רֵׂשְּב זמו99סת 8. שַײלֿפ-ןפָאש

 ,ׂשֶבָּכ רֹוע 880ס08ע1מ 8. לעֿפ-ןֿפָאש

 בד רֹוע לָׁש ליִעְמ 180004 10/:-00840 8. ץלעפ- ןפָאש

 ,ץחֹו"ה

 תֹורֹוע לָׁש ליָעְמ 8מססקפאומ 0080 8. ץלעפ-;ֿפָאש

 ,םיִׂשָבְּכ

 ;םיִרָּפְסִל ןֹורָא 0002-0886 (ן/ ס-) 8. עּֿפַאש
 .הָחָּתְלֶמ 6109008-ץ1:688 ;םיִלֵכְל הָפּוּפְּד סוג סע

 .הָבָכְט 8860 (עז, ס -) + עפָאש
 ,תּוחיִּלְׁש סעע826 (ץז.|--) 8. ץ'כעֿפַאש
 סערַאֿפ = ,סרעֿפ -) 3. רעֿפ|ַאש

 ,לֵהַנְמ ,רּומְרַמ םג8118:61
 ,ןֹורָא ס886 (עז. ס --) פ. עקֿפַאש
 ןעוועקּפַאשט = ןעוועקפַאש

 ,רֶצֹוא טנס88ט6 (ע/. | -) + ץ'אׂש

 .הָדָמֲאַה ,הָבָרעַה 781086100/ 1800 5. גנוצַאש

 18090900/ 01 8 002806080104 5. ץיָאמצָאש
 תֵרְׁשִמ (006 0601400 0010 08 600200// 600 16000)

 180906טנמ 01 8 (/7.) ?(א דֶחֶאְּכ בַרְו ןְּוַח רֹותְּב הֶלִהְקִּב
 רֶבֶחֶל תֹוכיָיַּׁשַה תֹוכאֶלְּמַה לָכ תָׂשֹוע 808 03 ?ג1סטס8

 ,םיִבָנַנ
 ,םּוׁש ,דָמָאָה ,ְךֶרֵעַה סס ט8106, 1846 ש. 6 ןצַאש

 לש) רָצֹוא תיֵּב טעס88טני} (עז. |-) . רעמַאקצַאש
 ,תֹולּוגְמ תיֵּב צמטפסטנת ;(הכולמ

 ,םיִׁשְׁש טעס6800ע6} 8149 (2/. =) 5 !קָאש

 קָאש ןעצ ;םיציב םישש 8147 6008 רעווא קָאש ַא --
 ,םיציב תואמ שש 8וצ םטמ0ע00 6008 רעוא

 ,םּוטָל הָאיֵרְק 6811 90 2 0186 40.*קָאׂש
 ,(ךרפ יזוגא סיסע) דְלֹוקֹוׁש 600001806 4. (ענדַאלָאקָאש
 ,ענענ םמפנצס 2. ןע -) 8. לקָאש

 יעָנְעִנ 00 8081:6 לקָאש ַא ןבעג --

 ,לַמְלט .ַעַנְעַנ 90 808:166 6. 6. ןעלקָאש
 ,עּונעג 8841ת0 6. שונעלקָאש
 ,"!םֵה,, רֹמָא 90 8ּהָצ "8189!" 2 2. ןעקַאש

 הָלְנֲע ןיִמ ןפטמסנמק-081 (2/. סע -)  ןֿאבַארַאש

 יהָבָהְר
 ,רוברוש = רַאברַאש

 רֶבֶׁש טעסעסם 68:0םס4 ץס+ (2/. ס -)  ןברַאש
 ,אָּתְפִמְרִק ,תֶלֹנְלְג סעּפמעגזמ, 81ט|| !ׂשָרָח ,רֵצֹוי יִלְּכ

 . = 01006-1:018410, 1וג8ג8 8. רׂשָּב-רֶאְׂש
 ,הָּת וַגְרַא 908-08686 8. יראש

 הֶּלֲע ,רֹוא ,רֹואָה 60 686ת ט. 2 ןעורַאש ,ןעִיורַאש

 .רֵחׁשַה
 ,הלוע רחשה 16 080008 גָאט ףיוא טעורַאש טע --

8260 )2/ 

 646 ס?9מ61 םסעמ8," 811 80ע18 + /. תוקְרי-רַאְׂש ;
 םיִרָבְּד ?שטנגמסנש ;םיִניִּמַה לָּכִמ םיִרָבְד 01 ?םנמסיפ

 יִּדְרֶע יֵתּוחְּפ

 ,בר ַא יִק"ַמ ןוא ןזח א ץ"ַׂש ןוֿפ ו ןרעשַאנ ייב (א



 תירָאש

 ,רָתֹונ ,- 1689 ץסזמחפתל/ 101081840ע 8. תירֵאָש

 .(רֹוסָחכנ רָאְׁשִנַה ךפ 10108146461/ (ס2יױ//עתו.) !דירָׂש

 ,קּוׁשְקָׁש ע8416 8. ךרָאש
 .קָׁשָקֹׁש 90 108016 4 ןעכרָאש

 זיִאָּמַר ,לֵבֹנ סמתע18080 (עת פע-) 2 ןַאטַאלרַאש

 .ץּודָּפ םָדָא 1106110108 101!סש

 8?682118ת/י/ 5. עװטסנַאטַאלרַאש
 ,תּוצ רֶּפ 1106001068

 לֶׁש ,לֵכֹונ לֶׁש ס0מ8ע186801023 00/ עקסנַאטַאלרַאש
 ,ץּורּפ 1106מ1910ט8 :יִאָּמַר

 טס ץ|ה} +םס 002118:884 ש. 4 ןעװענַאטַאלרַאש
 00 1080 8 1106001008 1116 :לַכֹונ הֶׂשֲעַמ הֹׂשָע

 ,תּוציִרְפִּב גַהַנְתִה
 90 קס1ס :ףֹסָאְו ףֹרָנ סס 8010, 1806 ש. 64. ןרֲָאׂש

 ;טֹסְח יׂשֵּפַח 00 808ע08מ, !טנמתנ2026 ;(םילחנ) הֹתָח

 .ויָלָנַרְּב ללֶמ 90 8111116 ש. ז. ְךִיז -- ||

 עי"

 ;תֹואְּמַר .לָכָנ

 90 1080:6 1168 01 (דלָא טלעג ןרַאש (/6/) -+
 ,ברל ףסכ ףסא 1מסמסצ

 00 8001116 יא10ג 46 1600 םוֿפ וד טימ ןרַאש --

 ,וילנרב ללמ
 ,םימב רתח 00 עסוש עלסעוו ַא טומ ןרַאש --

 00 ססטע9 24 ץס/- ןצעמוא םורַא ךוז ןרַאש (/10.) =

 ,שיא יניעב ןח אצמל לדתשה 80ת'8 +8טסע
 ריִצ ,רָּׁשַקְמ םֹוקָמ ןס1ם?) םותעס (2/. | -) 8. רונרַאש

 ,(תלד לשנ

 .קָלָח אֹל עסג8:מ 46), עקסרָאש
 .ףֹהָׁש ,רּופָא םיעםצ 00/, ערַאש
 ,תֹוׁשָמְׁשַה ןיֵּב 681 5. עגַיזדָאנ ערַאש
 םיופש 5 שטשַאמ עראש ,ץסַאמ ערַאש ,טזַאמ ערַאש

 .יַח ףֶסָּכ תַחְׁשִמ 01 עגסנ6ט1181 0196

 .עטםהררש = עטסערָאש

 ,(םילחג תותחל) דוא טס16/ (2/. ס -) 8 רערַאש
 6686 (0/' ם ען ס/ ם פ0ו0) (ןקז. | -) 5 !ףרַאש

 ,הֵּפ ,דֹה
 יףיִרָח ,דַח םמפנקג עססת :דַחה 8םתפיַק 00/ :ףראש

 8ע1ע1066 :ףיִרָה לֶּבְתִמ 8קוסעי עסעקסעצ :ןּונָׁש
 ,(םוס) ויִרָד
 .ףירח לכש 8 1666ת 1מות6 הומ רעֿפרַאש ַא --
 ,תרדוח ןיע 8 8660 סץ6 גיוא ףרַאש ַא --

 ;(ןיכס וָחְׁשַה ,דֶּדַה 0 8מתץעסמ, וטמ09 ש. 6 ןֿפרַאש
 .(םודרק) זָחְׁשַה טס 1140 (6/ 006)

 ,הָמָקִר קָנָש 8ספעז (1/. ס -) 5. עֿפרַאש
 .ןערָאט = ןעפרַאש
 ;תֹופיִרֲח 106000688 ;רֹוּדַח 8 יקמס58 +. טַײקֿפרַאש

 801110004088  ;ןיִלבַּת לָׁש תּופֵרְה טססל8
 ,תּוויִרָו

 ,תֶָחְׁשַמ טט0080026 (1/. רע --) .. ןַיײטשֿפרַאש
 .ןעטטַאש = ןעשטשַאש

 .ך ראש =  קשַאש
 ,בֶרָח 88טע6 (ץז.י ס -) 8. עקשַאש

 העֶבֶׁש -- 480 --

 יט 11104 18 28100204 8ת0029- 01 186 206/ 'ָבָׂש

 -ערבעהדטינ ןוא עשיאעחבעה ורעטרעוו וצ טצעזעגוצ - 
 ,טֿפַאשנגייא ןַא ןוֿפ הנודמ עטסכעה יד ןענעכײצַאב וצ !עשיא
 ,(ןליפשייב עגידנגלָאֿפ יד ןיא יו

 {ם6 םס01080 01 186 ק00ע םיִנֹויבאְּבֶש ןויּבא --
 ,לודג רתויח ינעה
 רתויה בלכה 406 10082680 004 טנוהְּבֶׁש טנוה --
 .(לעילב ןב לע הרבעה ךרדכ) יוזב

 ,רׂשָּב- רָאְש = 60 ב"ש

 ,- 0818 (2/. תֹועֹובְש)  העּובְש

 686 10880 01 יעס648) ?סמ- (2/ |=-) 5. תֹועֹובְׁש

8-. 

 .- 801ס:8ת 0888 5. 2/. תועובש-יעובש
 ,שוּביִש = ׂשוּבִש

 ,=0ע8180, 621087 (4/  םיחבְׁש) חַבֶׂש ,חכָש

 ,הָלַהְּת
 00 161816 2 ק8'61800 םיחבש םנצעמיא ןלווצרעד --
 ,שיא לש ויחבשב רפס ,שיא לש ויתולעמ רפפ טול8

 986 )6188 זמסתסמ 886089 (/6000י/- 5. ֹסַבְׂש
 ,םֶבָׁש ׁשֶדֹחַה ( 2970/)

 .=-1:106 (ץז. םישְבְׁש) 5 טבִש
 .רֶסָאֵמ 1מגץני180תמסמ . .ריִבָׂש

 .ריִּפַא ענוּפסמס/ (עז. סע =) =. קינהיִבְׁש

 80ט76ת1מ תמפמ 6 | ;-86ש706898 006. 706. 'עיִבְׂש

 081100 טק 90 186 1686188: 09 980 דיםיש
 ,הָרֹוּתַל הָלֹיֵעָה יִעיִבְׁש

 6םס 8670408 027 01 ?28- 8. חסָּפיִלְשייעיִבְׁש

8076 -. 

 1מס 5800841083 ץספצ (6ט0/ 56060/2 +. תיִעיִבְׁש

8 10/400 110000008 /00004002 1006 60000100 '4/601 

 . = 16 45600660 סע 1694 ,/'1י 176 16/00)

 068816} רעוורַאמ ,ןהֶדַּב ,שמש 090, וסיּבַׁש

 ן080ס1, 8סנישסע (126 1/0י66 1060:80108 488451:0 4

(106000 16 -=. 
 1606/48016 {ס+ ז1ע8 30 16 2062016, 4 'סיבֵׁש

 לֹוּבִק יִלְּכ 16800ע, 8ת6 םסעטסע 89 24 606ות8

 תַחְמִׂשְּב רֶצֶלֶּמַהְו ןֶחדַּבַהְו ׁשֶמַּׁשַה ַעְּב ףֶמָּכ תֹונְּתַמְל
 ,הָנּותֲחַה
 ןיא טֿפרַאװ רע ןצנַאמ ןעווג םיתמ :וווצ ןעוו (2206.) --

 דאסמ ?6ס קססע קסע80ת8 זמםעניק ? ןַײרַא םיבש

 וטמס ױאנ1| ?םץסש ות 2 1וק 101 186 268616,

 ימ םיינע ינש לש םתנותחב ן08161, 826 8סנעטסע?

 ? רצלמהו ןחדבהו שמשה דעב ףסכ תנתמ ילכב םישי
 ?מס 8סטסמ תטמו181 0026601011008; . תוכְרּב-עבש

 קהנסע 80 980 0086 01 8 תסיט|ץ-מנתעע'66

 ססטק160 סת 186 8800898 10106026 6

 .י- ט6066100

 ?מס 8סטסמ 0878 04 ןמסט1תומפ ?ס/  העְבִׁש

4 426 -. 

 יי
 טרעפ



 ןוו-ימְכַח-העְבׁש

 וס סט8סעטס 116 םסטסת 6878 01 העבש ןצװ --
 ,לבָאה ימי תעבש רמש 1מסטזמ1תפ

 (גס 8סטסמ 8689 82868 5. ץ}. ןֹויימְבַח-העְבִׁש
 . = סי ס11080קמסנ8 07 'ׂ,(6

 .-.1ג6 80לסת 8098 8. }. םיִמָייהעְבְׁש
 00 808000/ ןמ  םימי-העבש עלַא ףיוא ןטוורפשעצ --

 ,םלועשה תוחור לכל רזפ 411 ס+ח8

 6(מ0 פסטסמ 010181018 5. 29. םונהיָנ-ירּודִמ-העְבְש
11 +0=. 

 00 םונחינ-ירודמ-העבש עלַא .ןוונכרוד = (/50)

 ,תואלתה לב לב ?געסט4 811 28:68מ1ק8
 646 8ס0טס0ו0סתלג 8ָצ 0? .. וֹומֵּתְּב-רשֲע-העְבִש

  גננגתגט6: (/09/ 400 00100116200074/0073 0/ 106 0

 == | 8 ./טני04860 650 0: .206010071664210226/*)

 זו םסטסמ זמּפמ 021164 טֶס +. 2! םיִאּורְק-הֹעְבִש
 00 0 0818 01 6 186 ות 186 8צ-
 .- תתעסעט6

5 

 זג0 8סטסת ץזומסוקפ| 2108 3. 2? תֹומְכְחיִעבֶׁש

98 0 = . 
 60 !תסוט 811 486 תומכח"עבש עלַא ןענעק --
 ,תומכחה לכ עדי 8

 .-.8סטסתלש 0400 םיִעְבִׂש

 (4מס 860סתֹוצ 5. 2/ תונֹוׁשְל .- ,ןושלםיעְבִׂש
 180808808,7 811 180802868 07 10 1ט0216}
 .-ןםהמ/ 1208

 0616ט189100 01 986 (17. | -) 5 טַײצלָאמ-םיעְבִש
 םיִעְבָׁש ׁשיִאְל תאֹלְמ םֹוי הָּתְׁשִמ 8008 טג:26849
 ,הָנָׁש

 .-צטמפטעס, 801218 8. רֹבְׂש
 בל רֶבֶׁש גגסנילטניס8: 6. בֶלֲה-תורְבִׁש
 ,בָלֲה-תורְבִׁש = בָליירְבִׁש
 ; רָּבִׁשְנ יֵלְּכ טעס16סמ ט08801 (2/ ס -) 5 ילָּכ-ירְבֶׁש
 ,םּורָה רֶבָּד טי

 66 8 09 +םס 1180 5. 7. .תוחול-ירְבָׁש
 6801608 םוטסמ 90 140868 סת 1100 8181

 טניס1:6מ 8002608 0? 186 18מ-םסנימ 5. 2/ םיִרְבְׁש

 רֹבָׁש 90 טעס84 ות, ט088 סקסמ (/?) ש. ח. ןֹרָּבַׁש
 : .ַהֹתָּפו

 10016810101 רט80 108108 (/) 6. רעכָאקד-רּבַש
 ,םיִבִָּנָל םיִריִׁשְכַמ הֶׂשֹועָה רּנְסִמ טטני;1418* 8

 .- 8808, טל: (0ז. םיִתָּבַש) 4 תֹּבַׂש
 8000 8800804/ (006600) סת !תבש םוג --
 !אבט אהבש |5688007)
 וטמסצטס09061ש 116 !ָאד זוא רע ,תבש טוג (44) --
 !חפ אוח הנה םאתפ 18 61
 6 וגמסצע 6 1188 !רוד ַאנ ,תבש טוג (40,) ד-
 !עיגה יתללפ אל רשא 61

 תבוש-תּבַש -- /48 --

 8סנס9מותע 62111619 תבש טוג ןוא שטַאפ ַא (66.) דד
 ,ללב ןינעל יש וניאש רבד 11:616ט8,8110 16 806
 רבד השש 90 409 2106 ךוז רַאֿפ תבש ןכַאמ (40.) --
 ,ודב5

 : .-.םפלטײמ (096-) ?ועז- יאָתְּבַׂש
 (םס 820289ג סת ישנתסת 086  תיִׂשאֵרֹּביתּבַש

06 18 1006818) ?0 8600104 1186.-. 
 8 8000 4028 טסעװ (ע?. םייונ -) 5. יונװ-תֹּבַש

 תיִבְּב הָבאָלְמ הָׂשֹועָה יִרְכָנ 09 8 1סוס סת 8580086
 ת )סיש סטגס 4068 209 0086/06 !הֶּבַׁשְּב יֵדּוהְי
 ,תֶּבַׁשֲה תֶא רֶמֹוׁש ֹוניֵאָׁש יִדּוהְי 6 828

 2 200016 רטסזגפמת (2/. תויֹוג --) 8 היונ/ תֹּבַש
 תיִרְכְנ 408 רטסעג 109 2 9סױז סת 88008/8
 8 )010088 רטגס :תַּבַׁשּב יָדּוהְי תיֵבְּב הָכאָלְמ הֶׂשֹועָה
 הָניֵאָׁש הָּיִדּודְי 4008 סטפסעטס 116 8808
 ,תָּבַּׁשַה תֶא תֶרֶמֹוׁש

 ,תָּבַׁש לָׁש 01 88ממ8?מ, 88008:11081 00. גַוֹדתּבַׁש
 נס צס8+ ם8מטפוג (/06 8000: . לודְגַה"תּבַש

 . == ןןקניסס60400 1706 768806)
 +ס ם8ממ8/ג קע6006ות6 1מס 1489 א ןֹוזֲח"תֹּבִש

 ס+ +םס 998 04 800 (000 10/600 406 ,ץלני5/ 0/001706*
 {ס} 1900 0600 1044 4716 רטס10 ןֹוזֲח/ 48 7606)

9 * 

 *580285ג 628ת66,7 (ץז. ץנעט --) .. ץ'נַאטז תֹּבַׁש
 תַחְמִׂשְּב לֹוחָמ ןיִמ 4 1000 01 " ' ׂ ׂ 06
 ,הָנּותֲחַה

 880081081 2001 (/ענסװפ 2800000- קז-. יָבְצ"יִתְּבַׁש
 . = ן2108840/0 ס} 106 1700 0601.

 +סוסשסע 01 880- (ע? סע -)  קֹוניִבְציִתְּבַׁש
 טץװסס1116 זיִבְצ יִתְּבַׁש לָׁש ֹוּתְעַיִמ ןֶּב 080081 2601
 .עּובְצ

 0811616 40/ נב 8800898 (2// =) 5 טכול-תּבַׂש
 ,תָּבַׁשְל רַג

 זמס 880מ8?מ סמ רטטמוסמ ?06 . םיִכְרְבְמיִתֹּבַׂש
 ץצפעסע 109 940 ססזמומק תסשש עס 18
 ,י+ 01

 840086מ 4816, (2. תויִׂשֲעַמ -) . הֹׂשֲעַמְװ תּבַש
 ,זא תַּבַׁשְל רּוּפִס 880086ג 8?לסנצ

 16 88/מ8למ 101/0001ת6 מס 1880 פ. ֹומֹחַנ"ִתֹּבַׁש
 '0+ ווס 99 043 80 (00 0700 126 4010 0106
 ןס/ 19660/8 ס6יהנופמ) וט11ג 016 וטסניס ֹומֲהַני 8 2604/)

 1206 080601680106 109 (2/7 סע -) 8. קִינתֹּבַש
 ,תָּבַׁשְל הָלֹוְְג תֶׁשֶרְבִנ 9110 80080מ

 ם8?טו68צ 2100, 5. טכַאנ-וצ-תַּבַש ,טכַאנ-וציתּבַׁש
 ,תָּבַׁש יַאְצֹומ ליֵל 8189 01081מ8 116 8008

 .--+גס םס|!ץ 880086מ . ש'דֹוק-תּבַׂש
 ,הבּושְּתה תֹּבש = הבוש-תֹּבַש

 .112841641004 רענארפ ןיא (א

9 



 ךעטשיתגַש

 !8ו80 8000מ08 10800 ֹות 8 5 ק/. ךעטשיתּבָש

 תֹוּטַנ תֹוריִפְִּת םסעצצ סמ 986 סטס 01 88008/8

 ,תָּבַׁש בֶרֶעְּב ןֹווְּפִהְּב םיִׂשֹועָׁש
 וס 0010מ, 90 טטמ810 ךעטש"תבש ןכַאמ ( 40. די

 ,המג הכאלמ השע

 סםס 880089מ סמ יטמנסמ 140868' {. הֹריִׂש-תֹּבׂש

6 18 8020 -. 
 5. 0  ךעלריִש-תֹּבַׁש

 ,זא תֶּבַׁשָל

 ט8מטפ0ג תםסלס8) 8901108 8. ץ/. תֹועּומְשיתּבָׂש

 ,(א תֹויָׂשֲעַמ יִרּוּפִס תֶּבַׁשְּב םיִרְּפַטְּמֶׁש תֹוׁשְדֲח 8

 הּפמטפומ 0+ עסעסת18206 (000 5. הֹבוׂשְּתיִתּבַׁש

 ו0064/4::5 טסץוטססת 10ס00- 8*1000 06// 6060 6 60:/

 + =" ( 0 )440116110604. 

 /תּועְמ ,-- סעעסע, 101808/6 (ץ/. תֹואיִנְׁש) . האיִנָׂש

 .םּוּפְּדַה תּועְט זמוממצמש

 תַעַּדַה ףּורֵמ ,--ות8פמוֹצצ (קז תונֹועְגִׁש) 5, ןוענִש

 ט8מע1סוסט8 ץץסע8סג;, :ףּורַט טסמֹונמ, ס8ק6

 ,םיִפּורמ לַעַּב סנ81+

 ץעגױש = ץנָׂש

 ,הָעָר ַחּור , = 6601 46:גסמ (2? םידָׂש)  דֶׂש

 . .ךֹודיִש = ךורָׂש
 .- 8101 ל} (006 0/ 1746 0068 0/ 606) 9. יֵדֵׂש

 0806 01 4ס10028 (21 ץ'נעט -) ץנַאטםידָׁש

 ,םיִדָּׁשַה תַלֹוחְמ
 ע08900-10846/, 1086 (;  םינָכְדַש)  ןכרַׂש

 רּוטְרַס .ּךּומְמ ם:ס-'טסטלטססמ ().) ; =- טגנמסת181 866

 .(תובנגב ומכ ,םירוסא םינינעכ)

 םנ800-18 1118 טוג81688 01 8 1085ס0- 8. תֹונָכְדַׂש

 1ג8608-ע8'180:01 3166 ;ןָכְדַׁשַה קֶמֵע ,-.102060י

 ןְבְַּׁשַה רַכְׂש , --

 1010816 10810מ-זמ84ס1} (2? ס-) + עטנכְרַׂש

 ,תיִנָבְרַׁש
 01 וןֶבְרַׁש לֶׁש 01 8 1חגססמ-זמה;סש 6) ׂשונָכדַׂש

 ,תּונְבְרַׁש לָׁש מס ת-עמ1::8

 עיִּצַה .ְּךֹּדַׁש 0 ץצסקס86 8 1מ8?סמ 10 ש 6. ןענכְדַׂש

 10 8664 ןמ 1מםגע1886)} 90 ש. ?- יז --|| ; -ל ְךּוּדֶׁש
 90 (ע?0.) ו"ירהא רֹוָח .ְּךּדֹּתְׁשִה ססטע9 90 טס0

 ןַה אֹצְמִל לֵּדַּתְׁשִה סע660 1000 4 ןס180ת'8 ?8שסני

 ייָניָעְּב
 00 ססטע0 02 000 8 לדומ ַא וצ ךוז ןענכדש --

 ,הרענל ךרתשה 211
 ,הרָדֶָׁשַה-טּוח = הֹרֹדְׁש

 "ואתס ם80מ קעס869000 ט8 גת 1166 וניחַהֶש

 ט6116016610ת ץצסתסט2066 סמ 106 םניניוטת)

 ןסעצט| 676008 (206000) 00 106 (עניזט00 0/ 6

 /2/:001406 סה 06480600 10 ל"ו ,ץסוי 106 83 6

 טיִריִׁש 8800808 808

 ,118401641000 רענַארּפ ןיא (א

 ףסָּכ-הוָׁש זיי 488 ---

 ףמ 106 86080ו0 0060 סת 08 ו/ 0 20600 /00ימנ604 /0זי

 .ּונָיֲחָהְׁש תַכְרִּב 1706 181 406)
 10 ט86 80ז069מומפי 101: 06 וניחהש ןכַאמ (46.) --

 ,הנושארה םעפב רבדמ הנהה 1180 6

 ,הָּיִהְׁש ,תּוהְׁש 4618 8. תֹויִהְׁש

 "0018ץומ2 8060 ןסטמסותעע" ום- 8. "הָּפ""הָׁש
 ,(א תֹולְצַע ,הֶּלָּטַּב 6
 00 םתטס םס 80080827181 י'הפ ייהש ןוֿפ ןבעל --

 םיישממ םיעצמא שיאֹל היה אל ןמס8ת8 0 6
 ,זוטנרפל

 ט026610004 סג טתנוסט8 10008 04 . לֹּכַהְׂש
 םיִלָכֲאַמ לַע הֶבֶרְּב 1006 26 61101:8 (62000/ 1000)
 .הָקְׁשַמ 110טסצ+ !(ןַײ דבלמ) םיִקְׁשַמּו םיִגֹוׁש
 עס עסםסטמס06 086 2626616110מ לכהש ןכַאמ --
 טס 180:6 ;םיקשמ לע לכחש תכרב ךרב סמתמ (8
 ,הקשמ התש 8016 110004

 התש 60 4866 8016 1100 לכהש לטוב ַא ןעמענ --

 ,(ב הקשמ טעמ

 תהצמס 01 986 8184 ; (000608 (ן. ןע -)  אוָׂש
{0 6096066 106 {*/81004 10 1606 00 100060 000068 

 .+ הָרּוקְּנַה םָׁש |6 טסוט6/)

 .םֶלָחְמ רַקָׁש טס0סע 18186ו006 . רֹקֶׂשְו"אוַׂש
 820601804108) 212010ת486 8. סקַאװאוש

 ,םיִלָעְ
 ?ס 00מ8ט19, 281 8 םסנ8סמ'8 0.  ןַײז הצָעְּב-לאֹוש

 ,ׁשיִאֵמ הָצֵע ׁשֵּקִּב 846

 8180009ס0ע0ע 220 קדֹוּבו"טהחוש = 600. ב"וש
 ס29141ת01, 06 רשםס 8180800018 228

 .טֵחֹוׁש 10-י 64

 .עבוש = עציבוש

 .רֶעׂש לֶעְמ +טע-0084 (21. ס --) 4 עבוש

 ,קונעבוש = קונעבוש

 81ת טמ- 8. גנֹוׁש

189629102811 = . 

 ,הִוָׁש סססת 66). הוָׂשְּב-הוָש
 0 26 86 +9118006 רט19ג, הושב-הוש ןַײז טונ --

 ,"םע תקלחמב היה 06 86 1000168,08 טט19מ

 801069מ106 רטסע?מ 1זגסתסש 80106- 4. ףסָּכ-הוָש

 .- 1819 ט46!2

 רֹוהְׁש

 026 רטםס 606018/00108 8

 סע ואוו ,ג"י הליגמ אתכסמ ןיא ךיז ןעניֿפעג רעטרעוו יד (א

 אתש אלוכל וקפמד :ןענמֶה ןוֿפ הויסמ יד טכַארבעג טרעוו

 .(ןייג-גידייל ןיא רָאי עצנַאג סָאד ןענגערברַאֿפ ייז) ייהס י"השב

 חטמס !םויה תבש ןוֿפ תובית-ישאר יד סע ןענייז י'שר ךָאנ

 דוצסױװַא םיצורית -- (טנייה זיא חטמ ,טנייה ןיא תבש) םויח

 ןייק טינ ןענייו טָאד זא !סיוא טעז רימ ,טעברַא ןוֿפ ךיז ןכַאמ

 ןעמַאז .אָּהְׁש ןוֿפ רעטרעוו עשיאעמַארַא רָאנ ,תובית-ישאר

 ןיא ןשטיװָאמַארבַא ייג (ב ,ךיז ןעקנָאלבמורַא .אָהָּפ ןוא ,ךיז

 ."םילוגלגה רפמ}



 הטּורּפ-הוָש

 8010098148 רטסע9ג 2 ?8ש?תומש . הֹסּורַּפ-הוש

06 8 =-, , 

 יחא םָבָי טעס1מסנ-!ת-!ןפש (;} ס -) 8. רענָאװש
 ,(תשאה יחא) םיִנ ,(לעבה

 .הָהֵמְּכ ,הָּיִרְמִּפ תגטפמזיססנמ (2/. ןע -) 5. םיואווש
 .הָּפר ,ׁשֶּלֲה דש081:, 160016, 1819 06/. ךַאװש
 180461 טטס84, עפפמסע 106016 66/ ךילכַאװש

 .הָפָר תַּצַק
 00 טס יטס8צ 06 306016, ם6 9186 ש. 4 ןכַאװש

 .הָּפָר הֹיָה
 דט081:088, 1060162088, 181ת90088 5. טַײקכַאװש

 ,ןֹויְפִר ,הָׁשֶלּוח
 ,רֹורָּד ,תיִנּונְס םטטפ1!סש (ע7. | -) +. בלַאװש
 ,תֹוציִפְקִּב 14 8 0:81100 600. סָאילַאװש
 וְדֲה 8סיש1מפי ףטסנ1:ז00זג (2. 9-) עינלַאװש

 .הָריִפְּתַה תָכאָלְמִל
 ,גֹפְכ טעסמפס (עז. ןע -) 5. םאװש
 ָנְנִמ םקסמפיק 6816 (ןז. ךע -) 8 לכיקמַאװש
 10916 ס188ת) !בָנְו 180 ({? ץנעוש)  ץנַאװש

 .ׁשֵּמִמ ,הָמֹוׁש 9001 ('/4.) :רֶכָזַה רַבָא ןעס8
 ?ססופמ 4686מ6 (1. םידְמַלְמ --) . דמַלְמ-ץנַאװש

 ,הָמֹוׁש דָּמַלְמ
 .יִׁשְּפִמ 0018. 46/. עטַאװעצנַאװש
 ,עברַאוװמ = עברַאװש

 ט180066, (עזָק.) :רֹוהְׁש 21808) 6848 46/. ץ'רַאװש
 ,רֹוא רֵרֹומ ,קּודָא 1

 ס1801606עעש} 0146-06עװש  עדגַאי עצרַאװש --
 | ,רוחש תוּת

 תרובג 40ש1188 ץסושס1 הרובנ עצרַאװש (/20. --

 : ,ןמשה

 .האֵמ .ז ,האמ עצרַאװש --

 | ,רָאיצרַאווש .ז ,רָאי רעצרַאװש ,רָאי ץרַאװש --
 ומ 21804 226 רט0106 םַײװ ףיוא ץרַאװש (46.) --

 ,בחכב ,ןבל יבג לע רוחש

 ,ןֹוׁשיִא עטג1 (9/ 176 6:09) (2ז ןע -) 8 לפַאצראווש

 זץס- ו!רָּבִק תַּכ טעסססמ 0680 5. סױרבצרַאװש
 ,ןָגָּד םָחָל ט6

 יטפנעלמש} 0216-00ע10164- 06) גורווענָחצרַאװש
 ,רֹחרַהְׁש 41

 א ןֶמֶׂש ,דֶׁש 4661 (עז.| -) 8. רָאיצרַאװש

 ךלה 40 םתס 90 906 66011 רָאיצרַאװש םוצ ןווג --
 1 ,לזאזעל

 086 4666 181:6 ! ןעמענ םוא לָאז רָאיצרַאװש רעד --

 !ןמשה והחקי !גועמ !
 9 ץ1826 סמ גוזמ | ֹ!ּפָאק ןַײו ףיוא רָאיצרַאװש ַא --
 !והאובת חרצ

 ,רֹוחָׁש תַצַק 8061 1804 460 ךילצרַאװש

 ,לווייט רעד ,861 50062:26 שטייד (ָא

 ןעלרנוווש --  489 --

 טס !רֵחְׁשַה 0ס 21808 2/208 ס0ג4 שש 6. ןצרַאװש
 .(א םֶכָמ ַהְרְבַה ,הֶּבנְנַּב רֵָבֲעַה מו 6
 ?ס םטנמ'מ16 0268617 םינפ םעד ןצרַאװש ךיז (4/.) --

 ,ומצע תא לּפשה
 .האָמ רעטנוא ,ז ,הֹאֵמ עצרַאװש

 סע -) 5. קונהאמ-עצרַאװש
 .ׁשֶפֹחַּל דַּגִנְתֶמ

 .יִׂשּוּכ םסםצס (עז. עצ --) 8 רעצ|רַאװש

 - ,תיִרּורֲחַׁש 0180ע0088 4. טַײקצרַאװש

 ,ץֹרָׁש 90 טישפגיזמ ש. 4 ןעלבוװש
 ,ןעלבורג .ז ,ןטלבורג ןוא ןעלבוווש --

 סא) הָמֶח 180006/-1-|20 (2/ ס-) =. רעגיווש
 - ,(השאה םאנ הָנָתֹוח ,(לעבה

 תלחמ) יֹורָּג 1008 01 186 8ומ א 2; סעבשזווש

 ;(ב (רוע

 .הָקיִתְׁש 8116006 . גַײװש

 ,הפל די םיש ,קתש 90 26 811607 גַײװש ַא ןכַאמ --
 וס 06 8116 26 (2. 1. ןגוושעג) 0. 4. ןגַײװש

 ,קֹתָׁש ,ׁשֶרֶחַה 1

 026 רטמס 1זם21תוסומ8 (26 ס- י-) = !רענַײװש

 .קָתֹוש 6

 ,(ג רָבֹוה ?8נמס1, 0ת88ת1-?הניזמסני 6. ?רענַײװש

 יענִי ,הָעָז םטט089, ץסז8ץמוזפ?1סמ 9, םִיוווׁש

 ,הָעָו הָּפְכִמ םוטס8/ 06/. גוי
 ,תֶחָאְל םֵּמַח 90 3616 0 6. ןסיײוװש
 ,הָּיציִוְׁש טדש106011800 קני עירַאצײװש
 ,יִציוְׁש טיס188 (20 -)  !רעצייווש
 (קז. סערַאצ - ,סרעצ -)  ?רעציװש

 .ףָּמֵה רָמֹוׁש ,רֲעֹוׁש 64001-16661
 םטוזמזמותי-ט80מ, (2/ רעדעב -) . לָאב|-םִווש

 .הָּיַחְׂש ץֵחְרִמ ןט!עטמ6- 084

 {הֹהְׂש 00 םסנזמ (ע. 2. ןעמואוושעג) 6. 4 ןעמיווש

 ,ףּוצ טסס 8

 ,הָחֹוש םטטנממזמס (ק/. ס - ,-) +. רעמיװש

 ,תֵפָהַׁש 60מ8טמממפנסת . טכוודנִיווש
 ;הָמְרִמ ,תֹואָּמַב 8618616 (2/ ןע--) 5 לדנַיוש

 תֶרֹהְרַחְמ 81461מ088, שס1:0180 ;הָמְרֶע תַלּוּבְחַּת 1101
 ,(שארה)

 ,רַחְרַהְמ 8188 66/. גודלדנַיװש
 ,םילול טט1מ6128-81818 . 27 פערט-לדנוװש
 90 0886 !הַּמַר 90 8001016 שש. 4 ןעלדנוװש

 ,תָרֹחְרַחְס םֹרָג 0188
 { 1061 2106ש7 02 םָאק ןוא רומ טלדנוווש םע --
 0ועשש} גםצ 2684 4068 עסטמ0 220 עסטת4
 ,בבומ ישאר ,רחרחס ישאר

 16800/0ת27 (/.

 ץסנ61}

 יב (ב .ןעמיובנריב ייכ גנּוטײדַאב רעטייוצ רעד ןיא (א
 שטייד ;ןעמיובנריב ייב (ג ,ץערק ,8061612ט+3 שיליופ ; ןקַארטש

 ,50ת4/01



 רעלדנַווש

 וחץ 0908 210 ןגױא וד ןוא רומ םלדנוווש םע --
 ,לבלבחמ יניע רוא 4

 ,אָּמַר םשנמ81סע (20 ס= ,=) 8  רעלדניוװש
 ,תֹואָמַר 8וטומ811ת8 ?:806 5. ַײרעלדנַיװש
 לֶׁש םוטנתמסוומאו 1:80601606 46/ שרעלדנוווש

 ,הָמְרָע לֶׁש עגס1צק ;תּואָּמַר
 לָאמ םֶדָא 8018 1610 (2/ סע -) +. ךוטנַיוש

 .לֶנְנִמ ,ריִזֲחַּכ
 ,ריִזָח ְּךֶרָדְּכ 108918מ 66/. עקסנוװש
 89680-021מ  טהמסנ- (1. רעדעב --) 4. דָאב|-ץיוװש

 .יִסּור ץֶחֶרֶמ .עֶזָהִל ץֶחְרֶמ ט86ת
 יקרות ץחרמ "עטעעו8מ 280 דָאב-ץוווש שוקרעט --

 81008618-00068 (ץ/ קנעב -) 4 קנַאבװץיווש
 ץחרמב) הָעָּזַה תַּבַטְצֶא (40 60 10099060 816020-064/0)

 ,(יסור
 ;הָעְו הֵּמַּכְתִה .ַעַזָד טס 810683, ץסני8ֿקנעס ש. . ןצִיווש

 .הָׁשָק דֹבֲע 90 1800ע 2826 (744.)
 איִצֹומ 0סמס טטםס ץסע8מנזס8 (ע/ ס --) . רעציווש

 ,ןְרָדְנִנ ,ֹוׁשּובְלִב הֶּפיְתִמ 48מ09, 0006 (/06.) !הָטו
 90 סםֹועק !קֹרָׁש טס דטמ18016 ע. 4. ןעשטשיווש

 ףֵצְפִצ
 סםנעמומפ !הָקיִרְׁש וטםו80/תע 5. יירעשטשיװש

 ,ףּוצָפִצ
 ,דַּב ןיִמ 8 1146 0? ןותסמ {. שיכעווש

 ,תיִרְּפִנ טע1נמ890תס, 8ט!ץמטע 8. לבעווש
 ,ךע פ .ז ,לבעווש ןוא ךעפ ןצעמוא ףיוא ןסוג (46.) --

 1100698 01 ם8ט!מגםטע/ 8001 8. טולב-לבעווש

 ,(יתירפג קבא ןימ) תיִרְפָנ יֵחְרִּפ 48066 םט/!ץמטז
 יִתיִרְפִנ םט!קמטצסט8 66/. גידלבעווש
 .תיִרְּפִּג ץֶמֹח טט!טמט116 8610 . טַײקרעַײז-לבעװש
 ;תיִרָפִנְּב לֹבֶמ 40 0וק ומ 8ט!קמסע 6 6. ןעלבעווש

 ,תיִרְפֶנִּב םֹרָז 00 1!סױט וטופמ 8ט!ץמטע ש. 8.|
 :ףֵהָר 00 80ױט0/ :הֹאָּד ףוע 00 808 ש ח ןבעווש

 .ריִוַאָּב םּוׁש טס 11089 {ןת 16 םנע

 ?0 06 8080680661ת 186 21/ ןטֿפול ןוא ןבעווש --
 ,ריואב יולת היה

 ,רּורָּפַנ ,תיִלָא מ8108 (21 ךעל -) 5. }ליעבעװש

 תשא) הָמָבי 818001-12-|830 (2/ ס --) 5. ןרענעווש
 ,(השאה תוחא) הָסיִנ ,(לעבה תוחא וחאה

 ,(א הָקְׁשַמ 6111 8. ךעווש
 ;הַּפְרַה ,ׁשֵלֲהַה 60 דט6816ת, 60766016 0. 6. !ןכעווש

 טֵמָח 90 01801806 !לֶּקַה 10 668001446, ץניס 6
 ,-לַע הֹּפְרָח

 ,הָקְׁשַמ הֹתָׁש סס םע1מ/, זומְמ1ס . .. !ןכעווש

 .ףַס .ןֶתְטִמ טס8מ80164 (עז. ן-) 8 לעװ

 ,בלַאווש ןוֿפ טחָאװ רענעלקראֿפ ,עלעבלעווש

 ,ןלעװשנָא = ןלעװש
 ,הָיְרְמִּפ תנטפמזץססזמ (27. ךע --) 4. למעווש

 ."עלעקרעס ,,ןיא (א

 תוטחוש -- 490 --

 ,(םירצונל גַח 110114897 (2/  ס -) 8 עסנעיוש
 ,הָׁשודְּקַה םִירְמ תסוש 18: ?ועז עירַאמ עטנעווש
 חוב םצ 186 תסוצ 8קועופ 606 םעכוד םעטנעווש

 .ׁשֶדֹּקַה
 40 221|ס0, ססת- ש. 6. ןעיצנעװש ,ןעשטנעוו

 ' .ׁשָּדַק ,ׁשֵּדְקַה 6

 ,תֹוׁשָּפִמ 100115מ0088 . יירעצנעויש
 ,הָמיִטְׁש ,הָחָדֲה ע1ג8:מ8 +. ץכעקנעווש ,סםטכעקנעויש
 .ףֹמָׁש ,ַחֶדָה 90 ץ1486 ש 6. ןעקנעווש

 ,תֹוחָא 81890ע (עז. ס = ,-) פ. רעטסעװ

 ,רֶשָּב רַאְׁש ססט81ג (2/ רע -) פ דניקרעטסעװש

 יָנֵׂשְב יִנֵׁש
 ,(השאה יבא) ןֵתֹוח 180מ61-18-!26 (2/ |--) 8 'רעויש

 .(לעבה יבא) םִח

 יהְׁשָק 1890, 41140014 :!דֵבָּכ םסּפטצ 060) ?רעווש
 ,תּודָבְכִּב 11086117 ; יִׁשֹקִּב 880 00. || ! רּומָח
 8 861/1008 0 648286/038 קנערק ערעווש ַא --

 ,הנּבסמ חלחמ ,השק הלחמ 8
 ,הקזח חנש 8 8683 8166 ףָאלש רערעווש ַא --
 ,חדבכ הכילה 8 תסםס 4814 גנַאג רערשווש ַא --
 8 8006/6 ץטת1פמזמסתװ ףָארטש ערעװש ַא --

 .השק שנע
 04 זמסתסץ טלעג ערעוש --
 ,בר ףסכ
 .הער תע 2216 111068 ןטַײצ ערעווש --

 ,ח כָּלֲה .ז ,הבלה ערטווש ַא --
 ,ער בל תסםטצ 2089 ץרַאה רעווש ַא --
 ,האכנ חור 46/ע68864 8/11108 טומעג רעווש ַא --
 {0 018000:206 8 ץרַאה םָאד ןצעמיא ןכַאמ רעווש --

 .שיאמ הור ץמא ללש ץמסנ8סת

 86860117 רעװש ןעמעטָא --
 ,תודבכב

 .בָרָח םוטסעס 8. דרעויש
 ,רֹוצֲעַמ ,יִׁשק 01111סט197 (2/ | -) = טַײקגירעװש
 ע800/ !טעֶמ רֵבָּכ ע89מ0ע םסהטש 004 ךילרעווש

 ,הָׁשָק הַצְק ם8/0, 1806 1606

 16 וצ 1806 8160 ךולרעווש זוא ךולרע (0006.) --

 ,רשי ייח תויחל השק 40 1176 202684/7
 ?ס םיטסע (ק. ק.ןריואוושעג ,ןרָאװשעג) 0 ת ןרעווש

 ,ַעָבְּׁשִר
 40 8וטסםז למוק ןוא תילט ןיא ןרעװש (46.) --

 ,שדק תעובש עבשִה 8016זמת!צ7

 28100688, 61111- ;דֶבֹּכ םס801088 = טַײקרעװש
 ,תּודָבְּכ ייִׁשק סט19+

 ַחּכ ,דֶבֹּכ 8186046008 (קחָעֿפ) 8. טֿפַארקרעװש

 .הָביִׁשְּמַה
 .- םע106, םנעגססעש 5. רחֹוש
 .-8181806161 (ק/ םיטְחֹוש) +. טחוש

 תַדֹובָע קעט?טט2וטמ 01 8 81209/100161 5. תוטחוש
 ,טָחֹוׁשַה

8 8080 1 

 םׂשנ 10 6



 ׁשִיטְחֹוׁש

 ,טֵח'ׁש לֶׁש 81808?סנסנ'8 66. ׂשִוׂשְחֹוׁש

 תֶׁשֵא 818 0מ?סעסנ'8 רא1:60 (עז. ס -) +. עקטחֹוש

 .םִמֹוׁשֲה

 .ןֶהְרַּב 6896, ןסעסנ (2/. סע -) + טוש
 .=-1001, 8ותממ1סוסת (27? םיטֹוש) ?. הטֹוש
 .(א םִיַנְרַק ץּוצְק ,םִיַנְרַק רַסֲח טסעמ1088 664),עטוש
 .-- תס1106 01806/ (2/. םירְטֹוש) +. רטוש

 ,יָשְמִׁש ןג8מס (/. ן -) 5 בוש

 ׁשאֹרְה הֵסְכִמ 2080-41688 109 רשסזמסת 4. עביוש

 .(ב םיִׁשָנְל

 2 ץסנפסת סג גוטס זנהוע 5. רעבױש

 .ַעֹורְפ ֹורֲעְׂשֶׁש ׁשיִא

 ,(שארה רעשנ ַטֹרֶּפ 90 41886ש01 . . ןרעביוש

 880006 8מֹוטסי) 8004 (2/ |-) פ רעדיש

 ,דַחַּפ .הָתָעֹּב םסענסצ} 9סעעסע :ליִה ,דַעַר

 9ס 88006061, 8םוטס, 26 800206 +. 2. ןרעדיוש

 יֵעְוַעּדְוִה ,לּוח ,דֹעְר
 םט56 (2/ |-) פ טיש

 .(םינופא לש)

 יגפ לענ אָמָהְו 8סטנג :;ףֶצָקה 1081, 1094 + 'םיױש

 | ,(לישבת

 ,ןיוש = !םיוש
 -פֶא = :ףֶצֶק הֶלֲעַה 00 ?ס8ו0, 1101 + 2 ןעמיוש

 ףןעמיוש
 יִּתָמָא אֹל בָהְו ַעּוּקִר סוג861, 01888-1011 . דלָאנ-םיוש

 יי יְצִק הָלֲעַמ ןַי 8קפעא מע טסותס 5. ןַײװ-םיוש

 .ץֶצֹינְתִמ

 ,הָז ,רֶבָּכ םן9807 606. ןייׂש

 10 18 6006 21:6869}  גימרַאֿפ ןױוש יא םע --

 .רמגנ רבכ

 6 01004'0 רענוז ַא 6 ןױש זא סע -

 ,תיששה העשה העינה רבכ 211684ש

 ינה 1 םנומ 8018 289 0206 ןױש ינ ךוא -

 ,דַימ ךלוה

 !יד (מפל 111 60 |} !ןיוש גונעג --

 10 18 סמסטפימ 28 10 18 םעד ןָא גונעג ןיוש זוא םע -

 .הז אֹלב יד
 0 288 082ת800 תםֹוא זמות0 םינ ןיוש לוװ רע --

 ,ותבשהממ בש אוה
 16 8810 !ןיוש ןוא רעמרעוו יוווצ טגָאזעג טָאה רע --

 יתש ויפמ איצוה אוה ?טטס 0048 -- 1מ29 ֹו 81|ְ!

 !דוע אלו םילמ
 .ייֹוַא ,ןַײז ןיוש טעװ סָאװ --
 ...םא המו
 ,דוע אל םס תגס16 טינ ןיוש --

 יעשו-ןיושדםונ .ז ,עשז ןיוש טננ --

 םוה 60 8קּפעס ;רֹמָׁש 90 9246 ס8ע6 0? 4. ןעניוש

 ליִמְרַּפ 006, מס;

= 

16 18 

1... 

 ו ןקַארטש ײב (ב .רענרעה ןָא ונזזעיזאא שיסורניילק (א

 | ,לטנַאט ַא ,5014096 שטייד

= 491 -- 

 ,806 רטח860

 :םּוׁש |

 םיַמָש-ומֹוׁש !

 םיִמָׁש-ומוש

 0תס שטמס 88708 םו8 (ע. פ9- ,-) = רעניוש
 | ,(א ויָדנְּב רֵמֹוׁש 0108

 .קיַח 129, טס8סזת (2/. ןסַײש --) 5. סיוש

 ,רָאימקַא = רעליפשיוש
 ,לַעֵנ 6 (08 ךיש} פ. ךוש

 ,לַעג ךֹורָׂש 81006-811מ8 (2/. ךע -) + לדנעבביש
 ,םיִלֲעְנ 1001-84081, 811008 826 20018 4. גרַאװכוש

 רַחֹפ 8406נ84 (2//ס- ,.-) 8. רעגרַאװכוש

 ,םיִלָעָנִּב
 ,לַעְנַה סס 8406 0. 4. ןכיש
 מס שטוגס 168169מ (עז. רֶפֲעיינְכֹוש) . רפע-ןכֹוש

 .-ןת 0089, 46062866 ץסז8סת
 87ת280806 !רֶפֵס תיֵּב 804001} (2/ |-} א לש

 .תָסָנְּ תיב
 ,ד .מָל רָפָספ 0

 בֹוה 6606 :הָמֶׁשַא ,אֶטֵה 1431 (.ן- =) 8 רלש

 ,הָבֹוח 6ט?9צ
 ;בּיַח ,םֵׁשֶא םטווזש 06/. גידלוש

 ,בֹוח לַעַּב

 60 06 וםשא היה 40 26 ט119צ ןַײז גודלוש --

 ,(ףסכ) ביַח היה 1460406, 90 סיס

 וט0086 18016 18 167 ?םעד ןוא גודלוש זוא רעוו --

 ? הוב םשא ימ

 6 סיאס8 106 זמסתסש טלענ גודלוש רומ זיא רע --

 ,ףסכ יל ביח אוה
 .הָבֹוח 6 9צ :הָמְׁשַא 8018 6 טַײקנידלוש
 .י- 1680סנ'8 008 (?מ 6 49009/:8) 5. ןחָלּוש
 "ץ:סעפ/68 18016: 4106 0? 8 +. ךירָע-ןחלוש

 טססא 002481מ08 211 96008ג ע610810ט8

 . - {8ט8

 {0 8876 ןסױטס{} ס 10/06066 4 ןַיו טלֹוש

 | יקָוַה 00 םהנומ !יִּב טֵּלֶׁש סץסע

 ,ביח- 4

 .עווַאילוס = עװַאילוש |

 .םיִפָלְקּב קֵחֵצְמ םפנממ1ס (עז. ס --) 8. רעילוש
  ,קולושז = קולוש
 8צ מת סםיג6 0816048/ (27 תוחּול .- --) 8 חולזלוש

 .תָמָנְּכַה תיֵּב ַהּול
 ,לוש = !עלוש :
 ,תֹונָליֵא ץיִמ 880 ס/* ןט106 03 1068 5. :עלוש ,

 ִּתְּב דַעַו 808001 00814 ({/ |-) 5. טסַאר-לוש
 רֵבָח תמסעמסטסז 01 8 8600 6 ;רָפֵס

 .רֶפֵמ יִּתְּב
 ,ןֹואָׁש תסומס 8 'םוׂש

121:000 817 -= . 
 תםס?םומס רטת80- םינ ךַאז םוש ןיוק ,ךָאז םוש ןוק --

 ,רבד םוש 8066 808010461ש 0917
 "00 48100082606 0 ץס 06

 !אָרֹונ הַמ םספטסתפ", 19 18 161110161

 דעול

 ,רעלעטשנֿפירב םרָאדנָאיל ןיא א



 ענמוש

 ,ןֹואָׁש הֶׂשֹוע םסואצ 60}. ענמוש
 ,עֹמְׁש 10 םסּפ+ 0  ןַײז עֶמֹוׁש

 ,םֹחָנ ,ןאָט 90 ומפ;ס 8 40180 6. ת. ןעמוש
 .-4000סז} 8ט890 (עז. םירָמֹוׁש) 8 רמוש
 ,טס ןע01009 226 8876 שש. 6. ןַײז ליִצַמּו-רמֹוש

 .לֵצַהְו ןֹגֶנ
 .--60008108עש יסופםסט9 ץסטט8160 . םניח-רמוש
 "ןסש +ם89 רט8לסמ 30 10 5. רֹקֹוּבַל-םירמֹוש

 'ה תַדֹובֲע תגסנימומק," סה 1401עת108 866
 ,רֵקֹּבַה תֶרֹמְׁשַאְּב

 עטרֹוחְש - 492 ---

 חישמ-לש-רפוש םעי ןרעה וצ ןַײז הכוז ױזַא לָאז ךוא --

 80 זמפש 1 ןֹוצִּפ 80 (םספ/ 186 80012ע
 פמתסטתס1גפ 086 ססתגומפ 09 906 1108888
 ,(העובש) חישמ לש רּפוש עמשל הכזא ךכ (60 0600

 ,ןֵגֶמ ט:ס9609:0מ 8. "יש
 .יַרּורֲעַהְׁש .עּנקֶׁש טסתספטס 84). עָקֹוׁש

 ,טקנעיקוס = עקנעקיש -

 .--+מס םטפע618מ 01 181801 (600) 5. לאָרְׂשִי רמֹוש
 .--סץס8198 ניק 101 עסוט6;8 8. רֹכָׂשרמֹוש
 סחסזמצ }106  80ט0ע88, (2/. םיאִנֹוׁש) 9. אנוש

 .- סטסססס
 סתסזמ 03 96 (עז. לאֶרְׂשִי-יאנֹוש) 5. לאָרׂשי-אנוש

 . = 1608 ,) םטט-081101, 24211-06
 408817 סתסנמצנ (2? תֹוֶמ"יאָנֹוׁש תוָמ-אנֹוׂש

 .-- 01696/ סתםסנמש
 "66 סתסממוספ 09 2002 . ץ?. ןויִצ"יאַנֹוׂש

 .-- 60610168 01 186 6018 ססס6
 םירבד לע הרגעה ךרדכ) הָּפְׁשַא 988, גיטממופמ 5. דנוש

 ,(עורג ןיממ םייתורפס
 .ןֶעְצִר ,רָלְדְנִמ םנססתמפאסז (קז.פ -) 8. רעטסוש
 ,םיִרָלְדְנַּמַה בֹוחְר 8'880008461 עסק 4. סַאג-רעטסוש

 +0 םטסס0זמס 486 סַאג"רעטמוש ןוא ןַײרַא - (770.) יה
 ;הנמל היה ט0406 09 186 ססמעמסתמ 6
 ,ינומה

 .תּונֲעְצִר ,תֹורָלְדְנַמ 8:ססנמפאותפ . יירעטסוש
 תֶכאָלְמִּב קֹסֶע 60 זמפאס 8008 ש. . ןרעטסוש

 .םיִרָלְדִנַּפַה
 .ןַעֶצִר לֶׁש .,רָלְדְנִמ לָׁש 8ונססומפ;ס;'8 661. שרעטסוש

 ,םינעצר לש םירמסמ 4401 ךעלקעוושמ עשרעטפוש דד
 ,תֶׂשֵקְׂשִה 80816 (עז. | =) . !םיש
 ,(א הָּפיֵחְּד עטפמ ?פוש

 ,"לא הרחמ ץור 90 זט8ת 1008: פושַא ןבעג ךוז --
 ,לַעַיְלְּב ןָּב 8808, 800מ6161 (ק? |-) 5 טֿפוש
 .-{ט60ס ({/. םיטְפֹוׁש) 4 טפוש
 ,םַּד ְךֹפֶׁש 90 8866 01006 0 58 ןַײז םַד-ךֹפֹוש
 ןֶחְלְׁשַה תַבִּת ,הָרנְמ סעפיטסנ (ק? |-) 5: דָאלֿפוש
 ,חַעָי ,הדרִמ ,הָּפֵרְנִמ 8מסטס) (ע? ןע--) 5 לֿפוש
 ,הָּפֵרְגִמְּב ףֹרָג 00 880061 0. 6 ןעלֿפוש
 ,לֵצָּמַה 90 86816 ש. ז. !ךיז ןפוש
 +0 םױסוממ 0/ זמסטס 10/6820 ש.ז. 'ךד ןפוש

 ,הָאְלֶה ַעעֶונְתַה ֹוא הֹחְׂש
 8 װס:םע) עפנמ'8 תסעמ (2/  התֹורְפֹוש) 5 רפֹוש

 .- (010ו0 0 2060- 1 6608 060:/)
 60  םםסנפע 3090 ׁש) 8 חישמ-לשירפוש

 .-.םנוגסג206 186 00נמותק 01 1םס 2168818מ
8 

 ,900040 שטייד (א

 ,רוש לֹוִמ גםוגוו , 'ניפהגניטצ (090-) } - סצ 8. רֹוׂש
 יָתּוחְּפ םיִרָבְד טמומקסע08240 ?םֹומַקֿפ 8 רוב"רוש

 ,זא ְךֶרֶע

 הָכאֹלְמ הֹׂשָע 90 טטנג816, 0008 0 4 ןכַאמ רוב"רוש
 ,הָּטַג

 ,-רוב-רוס = תושעל-אילפַמּו-רוב-רוש !
 ,קֶחֶׂשִמ ןיִמ 8 1006 03 םפנמס +. עליק"רוב"רוש
 .-11מ6 ; עסש (2/ תורוש)  הרוש

 ומס ט0314 סצ+ (160006000/ 2001 וט/078 . רֶּבֲה"רֹוש
 1406 1006 160404/00ת) 48 1216860000 08 1000 100 ר

(/1/68800 126 /0 1006 126 64 0008 1426--, 

 ,תֹורּוׁשְּב גם עסוט8 0606. זַיוװ-תורוש

 ,בּוּבְרע ,לֹוּבִלְּב ססת?ט8פ1סמ,/ 6180ע6461 8. !רֹוׂש
 .-8 םסעותפ סצ 8 הגנ"רוש
 תפוחס 03 ?םס 11ס60עסו0 טסיטס}-8ו8 -{ 8. ק"וש

 = חעּונְּתַה םֵׁש

 188081, 800024161) 0806 (0/ ס -) 5 עקרוש
 ,לַעיִלְּב ןֶּב ,לֵבֹונ

 ,עַזָנ 6680ס+ ;} -- 009 (} םיִׁשָרָׂש) 8. שרֹוש ,
 (טני1?טמ.) (1. םיִעָּבּורְמ-םיִׂשִרְׂש) = עּבורמ-שרֹוש
 .= 80ט98:6 0

 6240181044104 ומ 110/1ת8 תמ 40. וש"ושי-וש
 ,קֹוניִּת םיִנּדְגַדמְׁשִּכ םיִאְרֹוּקֶׁש הָאיִרְק 1186

 ,- 5088 (709160 60//) הקו- ןשֹוש
 .- 186 08װ108! טט88 02. יהריּבה-ןשוש
 686 !(טזוזמ 01 5088 (1026 00/) 5. םירופ-ןשוש

 . == | ץסז1ס00404/ 706 ,1608/ 0} .17:0י900)
 ,הָׁשיֵחְל דטמנצקסנ (/. ס -) 8. עקשוש
 ש. 1600. ךֵיֹו -|| :ׁשחְל 90 ימופקסע ש. 4 ןעקשוש

 ,ׁשָחַלְתִה 00 טטמופמסע 90 6860 011161/
 ,הָׁשיֵחְל דטמ18מסניומפי 8. שינעקשוש
 ,שננעקשוש = יירעקשוש

 ,ה בּוׁש תּורה לאש 620. ת"וש
 888001806 (2/, םיִפְּתּוׁש) ףתּוש
 . - ט81:0מסנ8מנמ 8. תופּתּוש

 ;תּופָּתְׁש לֶׁש 01 ץפע?תטע8מוק 60/ גודתופּתּוש
 ,יָדָדֲה ,ףֵּהְׁשִמ ססנמנמסמ, תנטסט41

 ,גודתוּפִּתּוש = ׁשְופּתּוש

 .= ס8980/; 5.

 ,-8 םסעֿפסמ םוטסת 90 8116006 5. קתֹוׂש
 ,יִשּוּכ םסםנ:ס (4:װ.) (1. םירֹוחְׁש) . רֹוחְׁשִי
 2 : ,תיִשוּכ תס8עס88 ( 400 .(עז. ס -) 4 עטרוחְש

 ,ןטייקגיניילק זזצק826ץצקאע שיסורסייוו (א



 רערוחש

 ,(א יִרְצֹונ ןֵהֹּכ 016:8:ץנממ 8. רערוחְש

 +ס ם8ו8טפמוסנע 100 (2. . ןסחשעג) = 4 ןטחֶש

 ,םֹהְׁש (6000018 ,ץסגי ,200)

 קע01688104 0? ת } -8והטעמ?סזומש 5. הֹסיִחֶׁש

 8126 ,218888016 ;םָחֹוׁשֲה תַדֹובֲע 5192996101

 ,הָנֵרָה
 ,הָמיִחְׁש רֵכְׂש 818:מ?סנסניפ 106 8. טלעג-הטיחש

 .=- 986 81808161108 03 ?סש18 5. תֹופֹוע-תטיִחְש

 .-.זמסעמנתפ 8010106 8, תיֹרֲחַש

 לָׁש וָּכְרֶמ 8831 (0/ 366//0) (ק/ |-) 5. בַאטש

 ,(ליחה ירש לש דוחיב) םיִדיהַּפ

 ,לפַאמש = עילבַאטש

 ,(לזרב לש םֹומ סה (2/. ס -) +. עבַאטש

 .עגײמש = עגַאט

 ייֵרָאְפּהת עסנמק !הֶניִרְמ 80806 (2? |ן-) 5 טאטש

 086 1021006 848068  ןטַאמש עטמגנונוארַאֿפ

 .(הקירימאב) תירבה תוצרא ,תונידמה תדוגא (0/' .4206/906)

 וס ןגטס גמ 2680 80716 טַאמש ןסיורג ַא ןרוֿפ --

 ,הראפתב גהנתה

 ץסוש :ריִע סג, ?סשמ (2/ טעטש) 5. טָאטש

 ,(תסנכה תיבב םיללפתמהלכ יִטָרֶּפ םֹיהְמ (60 0: 460006/:8)

 טט:8מסע, (2ז. םיּתַּב-ילעַּב -) +. תיַּב-לעַּבץטָאטש
 ,יָנֹוריִע ,חָרֶזָא ס101ש6

 89906ת 03 2 סו (21 ם--) . ןטרָאנ-טָאטש

 ,ריִעָה ןֵג
 .הָנִּקַּת ,קח 8986066 (2/ |-) 5 טוטַאטש

 ןֹעְׁש ?סיטת 01008 (206 ס-) 4. רעגיוז-טָאטש

 ,ריִעַה
 .שוטָאטש = גיטָאטש

 .ןֵּב ,הָּדִמֲע 0800 (2/. | -) 5. וװוטַאטש
 יעקוטםיטַאמם = קיטסיטַאטש

 ,יָנֹוריע זמטמנס1ק81 60/. שיטָאטש

 .ריִע ןָּב טסיטמפתמהמ (21- טַײל .-) 8. ןַאמװןסָאטש

 ,יָנֹוריע
 .םיִנָּפ תַרְרַה לֵׁש 8080617 06)}. ענטַאטש

 ׁשיִא 8980ס8:מ88 (1/. רענעמ -)  ןַאמןסטַאטש

 ייָניִדְמ
 8ססעסס867 01 (ע/ |-) 5. רַאטערקעס-סטַאטש

 .הָניִדֹּמַה ריִּכְזַמ 6

 .ענשטעטַאטמ = ענשטעטַאטש

 . ,קעטַאטס = טעטַאטש

 006 שםס (2/ ס-- ,=) 5. רעגרָאזרַאֿפ-טָאטש

 גָאד ץע0ש1068 10ע 186 26008 01 2 סו

 .ריִעָה תַבֹוטְל

 ןעוועקטַאטמ = ןעװעקטַאטש

 והָציִקְע ,הָריקְד קע1סע) םומש (2/ | --) 8. ו ךָאטש

 ;(םיפלקה קחשמבכ) הָזיִחֲא 91:101: (4/ ס6טיסַש)

 ,006 9606 שטיידרד ;(0 ףענַארּפ ןיא (א

 ,עכילטסייג יד ןיֿפ ייטרַאפ

 ףָאטש : --  498 =

 ,(טחמה תביחתט רֶפֹּת 81100מ (עז. ךעטש) 8. ?ךָאטש

 ,הדובע ילב 1016 טעברַא ךָאמש ַא ןָא (46.) --

 ,םילודג םירפת 1806 89100868 ךעטש עגודתבש --

 ,תוסָג תוריפת
 0808906 רטסע6 (ןק. רעטרעוו --) . טרָאװ ,כָאטש

 ,הָציקֲע
 .רֶּמַס ריִזֲח טסניסטץומס ( עז. ןע -) =. ןַײװשלכַאטש

 800קתמס9סנ (0006) (עז ס-) 5. רעטומבָאטש

 ,תָגָרֹוח םִא

 לֵׁש רַדָנ עפוומפ0 8118406 5 /2  ןטעכַאטש

 | ,תֹואָמנּולְּכ

 לַע ַהֵּבַוְהִה 60 ט02ע081מ, 880816 ש. ת. ןרעכַאטש

 .ריִחָּמַה רַבְּד

 ,תֶפָר 898016 (2ז. |=) 8 לַאטש

 .הָרָלְפ ,דָלֶּפ 80661 5. לָאטש
 1סץומ, 8תהקס) 80/0818206 (2/. | =) 5. טלַאטש

 | ,הָאְרַמ ,הָנּומְּת
 !הָארמ הֶפָי טט611-8מ8000, 8989619 60}. ענטלַאטש

 ,הָאְרַמ יִפְי 1140 8/תץ0ס, 80819611688 8. טַײק -- ||

 1609 1088 (0/ 6 ןןֵּב .ןעֶׁשַטב עסק 2 21 יןלָאטש

 ,(ןחלֶש לשנ םִיַלְנַר {6816)
 ,רָלָּפ לָׁש 01 800ס1 64/. יןלָאטש
 .ענלַאמס = ענלַאטש
 ,רֶלָפְּב הֵׁשְקַה 60 89661 ש. 4. ןעװעלָאטש

 ,(וב תכללנ ץע.קֹוׁש 86119 (ז. סע - { -) . יץלָאטש

 .הָוָאְג ץנ:166 5. || :הָאֵנ קעסט6 60 :ץ'לָאטש

 ,הֵאְנְתִה 80 06 םעסט36 2 4. ןרוצלָאטש

 .יץלָאמש = עצלָאטש
 ,תֹונָהְֲאַנ ,תּואָנ 1,106 5. טַײקצלָאטש
 ,הָוֲעַׁש רֵג לט82-0824016 (28 |ן-) ץרַאקלָאטש

 טגיגנג16 (0/ 04 (166) + עַדְג 1866, 6 (2ז. ןע -- )פ.םַאטש

 .םָגְמַנ 90 2?8נמצמסי , 4. ןעלמַאטש

 90 4680606 !-ַמ אֹצָי 90 011810816 6 4. ןעמַאטש

 .יִמ רֵלְּוִה ,-ֵמ אֹצִי

 ט. ח.|| תַּתַּב .ׁשֹהָּכ ס עסטת6, סעטפמ ש 6 ןפמַאטש

 , .םֶגְמִּנ סס 1800

 ודַּב ,םֹומ טפצ ;םֶנֹולְּכ 016 (ע? ןע -) .. גנַאטש

 ,םִיַנָזאֹמ דַּב 86810-ט021ג

 ,בָּצֵמ ,דְמעַמ 80806) 600010/0מ (1/. | =) 5. דנַאטש

 ,הָגַלְפִמ 61888 04 80610/צ

 ;שיא תלכיב חיה ,לכי 60 םס 4016 דנַאמש ןוא ןַײז --

 היה אל ,לכי אֹל 0 26 028016 דנַאמש ןוא ןַײז םונ

 ,שיא תלכיב
 ,(אַחֹנָנ סס םצספמ ש 4 ןענָאטש

 ?גיִרָא 8611 ;רָמֹח ,םֶׁשָנ מ8900ע (ןז. |-) 4 ףָאטש

 1060 ךכ8ס 09 2 טסניס (7:05800 6 ,/סני

 .(הקשמל תיסור הדמנ ןיִהַה תיִרָיִׂשֲע { 0644:/)

 ,ןציוורוה ייב (א



 גופָאטש

 | .אָלַמְמ 8ט011106 00/. גיפָאטש
 .(םלְס לש בֶלָׁש עטתפע 8וס/ (2/ ןע-) לפַאטש

 | ,הָגֵרְדַמ 668:1:66 (64-)
 ,םֹבָא 90 180608 !:אָלַמ 90 111, 8001 ש. 4 ןֿפָאטש

 ,הָּבְרַה לֹכָא 00 6860 זמטסמ ש.?- ךיז -||:םֵּטַּפ
 .םיוָוֹא םטפ 90 1800 0686 זנעג ןפָאטש --

 ,יֵׁשָמ ּלָׁש ,גיִרָא לֶָׁש ס1 8011, 01 8114 06 ןֿפָאטש
 יַהיֶלָׁש 100880ת801, ס0טע161 (עז |ן-=) 8. טעֿפַאטש

 יְר
 הלוע לילג) הָנְבּוּב ,יָלָע ץנפססת (ץז. ס -) 9 רעפָאטש

 ,רעםסערֿפ == ;(הנוכמב דרויו

 .קֵקָּפ 8טסטקסני} ססניצ (עז. ס -) 8. עקֿפָאטש

 ,הָטּויִּד ,הָמֹוק 86סעצ, 11009 (ע/ =) 8. קָאטש
 יִרְמַנְל רֶוֶע 89006-ט1186 06/. דנילב-קָאטש
 89000-0681) 0641 485 8 םךס89 60). בױט-קָאטש

 | .יֵרְמַָל ׁשְרַח
 ,דֹאְמ לֵפָא ע1000-688 646}. רעטסניֿפ-קָאטש
 ,ןָיֲעָּב לּולַבְּתַסת089809 (0/ 106 6/6) 5. רָאטש

 .הֶתיִמ 4ץ109, 4680מ 5. ברַאטש

 ,תּומ 90 016 ברַאטש ַא ןכַאמ (91.) --

 פ.|ותּומ 90 616 (. ע. ןברָאטשעג) 0. ח. ןברַאטש
 ,תוָמ 6080

 ,בערב עֹוג 90 848ץש6 רעגנוה ןוֿפ ןברַאטש --

 86 18 10801/ גמ ריא ךָאנ טברַאטש רע (40.) --

 ,הוע הבהא התוא בהוא אוה 1076 רט19מ םסע
 ןעשטרַאממ = ןעשטרַאטש

 ,הָדיִסֲח 8014 (עז, | =) 9. ךרָאטש
 .ןעב רוטש = ןעכרָאטש
 .ןעשטרַאטמס = ןעצירַאטש

 ץיִּפֲה םע ןֹוליִו טעומפ-01146 (2/ ס -) 5 ערָאטש
 .(ןולֲחלו

 ,תֹויִמְמֹוק ,בָצְנ טקנופ:מ?} סמ 600 006. םָאצרָאטש
 .ַעּובֲה ,קוָח 1880 :ץיִמַא ,וע ,קֶזָח 8סעסג8 646} קרַאטש

 .קֵזַה סס 8?:סמםלמסמ . 6 ןקרַאטש
 זע ,ץֶמֹא ,קָזח 80:6מ84מ . טַײקקרַאטש

 .ןעכרוטש = ןעקרָאטש

 סם8/ג06װ, !היַּב 0086 (2/ רעביטש) 8. בוטש
 ,רָדָח עססצמ

 ןֵּב 1מנמ216, 8008610896 (2/ | -) = שנעמ-בוטש

 ,תִיַּב

 זח8מ-80ע8מ0 (2/. םיִתְרָׂשִמ -) 5. תֹרְׂשְמן/בוטש

 ,תיַּבַה תֶרֶׁשְמ
 ,דּוּמָל 8347 (עז. ס --) 8 םוידוטש

 ,דֹמָל סס 8010צ7 ש 6. 2 ןרורדוטש

 ,טנעדוטס = טנערוטש

 0886 (0/ 4ת8/ניוווס118, 1008, 'ט065 8. ןיסוטש

 /  .('דכו םיניכס ותוגלזמ והכאלמ ילכלנ קיִּתְרַנ ,קיִּת 1606.)
 -8עמ1} ק1600 (0/ 0000 (ןע. ס-) 8. עקשטוטו

 ,(גירא לשנ הָּנַמְק הָכיִתָח | 7906 6:0)

 עקוטש -- 494 --

 ,הָמָרָע תַלְּּחַּת 1168 (ןז. ךעל =) 5 על|עקשטוטש
 .קֶבֶא 080 8. םיוטש

 .קֶבָא הָּמֶבִמ ,קֶבָא אֵלְמ טו 60/. גוביוטש
 .גיומטס == גיוטש

 ,אֵלַּמְתִה טס טטסמ6ס1 06 8890218166 . 4. ןעניוטש
 ,םֶמֹוּתְׁשִה

 וזממטו8ס (2/.) ּוהָּפִחְּד ץטפמ (עז. | =) 5. םױטש

 ,תיִמיָנְּפ הפיִחְד
 40 :ףֹהְד 00 ץטפמ (/. 2. ןסױטשעג) ? ןמיוטש

 ש,766. ְךִיז --|| :ׁשתָּכ סס עסטתס  :ַחֹנְנ 016 (08 6 08)
 ש. ?.||:ּוהֲעָר תֶא ׁשיִא ףֹהָּד 40 עטאמ 0800 0986ע
 ,רֵעְׁש 00 8

 סעט8מ/ ץעס85} !הָפיֵחְּד ץט8מומש פ. ש'נעסיוטש
 ,ןֹומָה תֶקַיְחִּד סעסיט0

 .אֵמְּכ סוג 21. | =) 5. לוטש
 ,םיִכָרְצ תַיְשֲע 89001 8. גנַאגלוטש

 ,םָּלֶא גמג  זמג96, 800002088 60/. םוטש

 תֹועּונְּת יֵדָי לַע רּוּבִד פעסססג םָצ 81808 8. ןושְל-םוטש
 ,ףּונַה

 .ןָקְהַׁש ףוגנמזמ (2/. ס -) 8. עלַאלעמוטש
 0ס 26 8000081668 06 8060 ש. 4 ןעמוטש

 ,קֹתָׁש
 ,םָלָא 6טזמס זמפמ (.2/. עמ -) + רעמוטש
 ,לּוקְלִק 1מ}טעצ :רֹוצֲעַמ ,לֹוׁשְכִמ 00898616 5. פמוטש

 ,ןֹוּבִלֲע 0116086, 148019 !העְר
 טוט00088 8 סַײק --|:הָהֵק ס1טמ? 66}. גנפמוטש

 ,תּוהָק

 ןגס 18 ּפמ 18תסניפתֹס ירבע וד ףיוא גופמוטש זוא רע --
 ,אוה רעב שיא 2211

 ,תּומְלָא (טנממח088 . טַײקמוטש

 ,רּועָׁש 168808 !הָעָׁש םסטנ+ (2/. | -) 8 דנוטש

 ,תועשל הרוה 90 םוטס 1688008 ןדנומש ןבעג ד-
 ונמ- (/4/.) !הָפיִחְּד עט, 108916 (4/. | -) 5. פוטש

 ,הָצֶאָה ,הָפיֵחְּד קט 6

 ; הָעּוכְעַבָא תַמֹוג עטסע-תג8ני ( 2? ןע -) 8. לפוטש
 ע1101:16 !הֶּנַמְה הָרּורֲעַמְׁש 1166016 04601088104

 וטכ) יִחְטִׁש ןָפֹואְּב בֹקָנ 00 ץע10410 2. 6. ןעלפוטש
 ,(הצמ

 60 68086 םתתמ 1000- גנוצ רעד צב ןעלּפוטש (/44.) --

 הקושת ררועו ןושלב יֹורֵנ בבֵפ גת 01 9160 6
 ,(רֹבַדל

 ,שונעסיוטש = שונעפוטש

 ע188901, 10300-02889 (2/ 8 --) +. ערוטַאקוטש
 .ַחיִט

 (0ס ץ18860/ ש. 6. ןערוטַאקוטש ,ןעװערוטַאקוטש
 .חומ עסט

 ,ערוטַאקוטש = עקרוטַאקוטש !

 .לָׁש הֶׂשָטַמ ,הֶמָרְט תֹלּּבְהַּת טעסע (עז ס =) + עקוטש
 ,תּוציִרֲה



 ןעוועקוטש

 {ס ץופצ 8 ץסעפסת 8 עקוטש ַא ןצעמוא ןָאטּפָא --

 .שיא דגנ המרע תלובחת בה

 ,-לֶא הָכיִתֲח רֵּבַה 90 ק1606} 8108 ש. 5. ןעוועקוטש

 ,רעלעטשנָא = רעכַאמ-עקוטש

 ,הָפיֵחְּד עט8מ, ?םנט8+, טט86+ (עז סע --) 5 ךרוטש
 .ףֹורְנָאב הֶאָּכַה 18010װ11 ;הָאָּכַה

 90 ץטפמ, ?םניט8 108016, 0080 שש 6. ןעכרוטש

 עס 108010 0808 ס?מסע =. 766  ךִיז -|| :הֵּכַה ,ףֹהָּד

 .ּוהֵער) תֶא ׁשיִא ףֹהָּד

 ׁשּולֲח ןֵקְו 016 640188 (םת סע-) 2 קַאמרוטש

 ,תַעַּד

 דֹכְל .ַעיִקְבַה 60 ם8פסץג (6 /000635) ש. 6. ןרומרוטש

 .(הדוצמ)

 ;הֶרֶעְס .הָפּוס 890נמ, 96000686 (ע/. ס -) צ. םעריטש

 .ףַא ןֹורָח ,ּףֶצָק 1טניש} 6
 8?סניזמ, םוגזז168מ8 (27. | -) 8 טנווו-םערוטש

 ,הָּפּוס
 ט. 6. || :ׁשעֶר ,רעֶס 60 8ססעזמ, 1886 ש. 4 ןעמערוטש

 ,(הדוצט) דֹכִל .ַטיִקְבַה 60 8?סניזמ (00658/.6)
 .ץרַאקלָאמש = ץַאקרוטש
 .עקשטוטש = עקשוטש

 1ס1וצ , 81111085, 8902161ו9 (2/ םיִתוטְש) +  תּוטְש
 ,םיִלָמְּב טיִרָבְּד , -- מס ;תּוׁשְּפֶמ + =

 ,תּוטֶׁש = ַײרעתּוטְש
 .-8168 (עז ן-) 8 חטֶש

 ,בֹוח-רטִש = 620 ח"טש
 .ׁשָּפִמ .הָמֹוׁש 9001 (ע/. ס -) + איִטֵׁש
 :ןֶמֶק תִיַּב 8081 תסט86 (ע/? ךע -) . לבוטש

 02281010 20086 07 !רֶדָח סגפנמססז, 100זמ
 ,םיִדיִסֲחֹּכ הֶּלִפְּת תיֵּב קיץ סע

 1/6000006/ 01 8 (2/ טַײל -) 9 ןַאמװלביטש
 ,םיִדיִטֲחַל הֶּלָמְּת תיֵבְּב רֵּקבִמ 01881610 8206

 הָנְמֹא ץעסע; 8טץעץס;פ (ע?} ס-) 5. ערביטש

 עמ
 ,(תונמאכג ְּךֹמָת 90 עצעסץ, פטעמסקפ ש 6. ןעווערביטש
 +ו8מ6 09 868וע8/ 8081:0480 (2/ |-) 8. גיטש

 ,תֹונָרְדַמ תַרּוׁש
 801031000, 1018016-2מ68 (ע/ |-) 8 ן'עלניטש

 ,(ףועו תיִחֹוח
 .ףָנָמ טסס+ (עז. =) לוויטש

 ץֵהנְמ טס04-01908 (עז ס- ,--) 5. רעצופ-לוווטש
 ,םִיַפנְמ

 ריִׁשְכַמ 0006-808 (ע? ס- ,-) א. רעיצ-לוווטש
 םִיַפַנְּמַה תֶא טׂשְפִל

 .קומ םפווסע (;/ | -) 5. טעלעוווטש
 ,םעלעוונמש ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לטעלעוווטש

 .ץומומש = ץ'ִיטיטש

 ,-לֵע קֶבֶא רֶזְּפ 00 4089 = 6. ןביוטש

 890ז0 03 4081, נ8161616 (27. ךעל -) +. עלןעבײטש

 יִקָסֶא רַגְרַנ

 ז}
 ,הָרֶע

 יןוטש -- 498 --

 .הָיָלֲע זנומש 5 !גַײטש
 .הלע 40 1186 ןָאמ גײטש ַא --

 .בּולּכ 0826 (טז | -) 5 ?גַײטש
 ,גיומטס = גייטש

 8478006 זהָיְלֲע 118 8010 גמ 8 גנונוַוטש

 ,תֹומָּדַקְתַה ,הָנֵרְדַמְב הִָּלֲע
 40 1186, (2. ע. ןגוטשעג ,ןגיױטשעג) 6 4  ןגַײטש

 יםָּדַמְתַה .הָנֵרְרַמְב הֹלֲע 00 8078206 :הלע םס טמ

 19 18 טסםס1|} ןגױלֿפעג טונ ןוא ןגיומשעג טינ (46) --

 טמ?נוגס, 16 18 8 110 סט 0 חמ016 8

 ,ירמנל תמא אֹל

 הָנְרַּד 8960 (0/ 6 00034009) (ןז. ס -) פ. רעגַײטש

 : ,(הבכרמב תולעלנ

 יְּךֶרֶָּד ןֶפֹא צמפממס; (ע8 ס=- ,ן=) 5. רענַיוטש

 ,(א הָניגְנ ,הָמיֵעְנ לֹוק מס, 14610697

 88 סט89סזמפניק 28 ט8081 זוא רענוומש רעד וװ --

 ,נוהנכ ,גהנמכ
 ?0 ץט9 סמ 186 118116 רענווטש ַא ףיוא ןלעטש --

 .הרשי ךרד לע דמעה נג
 {ס סס +םֹועוָצ 20ש806066 רענווטש ַא ףיוא ןטלַאה --

 ,הנוכנ הגרדמ5 עינה
 00 8ֹותפ סצוסזמקסע8מס0ט817 רעגווטש ןעגנוז --

 ,(ב חנכח ילב רֵמַז

 10 10808006, 101 6242/0016 רעגומש ַא --

 ,לשמל
 (2. רעדער -) 4. רָארװנַײטש

 ,(ןועשבנ תֶלֶטֶטִּמַה ןֵפֹוא (8/ 6 01060)

 .ןֶבָא 8006 (עז. רע -) 4 !ןווטש

 06 60 16896 ןַױטש ַא ףיוא ןוומש ַא ןזָאל טונ --

 8 890006 808201ת8 0 2 8006 טגמסמ 6

 ,ולְכ םֹרה ,ןבא לע ןבא חינה אֹל

 44086 80068 206 טתמ- ןווטש ַא ווא הרוחפ וד --

 .תאזה הרוחסה לע םיצפוק ןיא 6

 ,דומלג 16669!ש 11:160001088 ןומש ַא וװ טנלע --|

 ,(עדומו בווק ילב) דדוב
 168 8 םס8 ןצרַאה ןוֿפ ןווטש ַא ּפָארַא רומ זוא םע --

 הלוגנ הסמעמ ןבא וט60886 08 זמש מות

 ,יבל לעמ
 ,ףגנ ןבא 2 8סטזמט11ח2:-86006 נעװ ןוא ןוומש ַא --

 0 ץט9 02- געװ ןוא רענוומש ןצעמוא ןגול ;ּפושכמ

 לע םילושכמ םיש 8480168 ומ 2 ץסנפסמ'מ טיש

 ,שיא ךרד
 שחכֲה 90 6סם} 4006ע1/ ןיוב ןוא ןוומש ןענעקנול --

 ,(ג ירמנל
 ןרֹמֲע 90 8846 (2 . ןענַאטשעג) 0 4 !ןיוטש

 היה 40 06 0ע000 06 ?טע814 (0/ 226 2605)

 10818066- סט 1

 שטייד ;ןצישֿפיל ייב (ב .געװ ַא ,5168 שטייד ןוֿפ רשפא (א
 51סת שטייד ןיא ךילנע (ג ,תינכה ןָא ,805 660 6

 ,גילייה זיא סָאװ ץלַא ייב ןרעיוש ,386 8614 08



 2יוא -ןַייטש

 {בֵּכַעְחֶה ,הֹהְׁש ,רֹמֲע 90 8187, 8טס !(דילומה רבאנ הָׁשָק

 ,(רפסב) בּותְּכ היָה 60 20 טטע10סת

 בכעתה טס 8ֹוּפְש ֹוג םת ןתמ הינטכא ןַא ןוא ןוומש --

 ,ה נסכאב
 046 01004 288 8900060 טוומש רענוװ רעד --

 | ,דמוע ןועשה

 19 18 זט110906מ ֹומ 486 הֹרֹות רעד ןוא טוומש סע --

 ,הרותב בותכ 1830

 םסיש 18 ס 4600082 ?םוא טומ םע טיוטש וװ --
 ?ובצמ ךיא ,?ומולש המ סמ ?

 םיש 90 0810 10 80106081מ02 םעפע םוא ןיוטש --
 ,רבד לא בל
 רבדל ףאש 40 תמָמֹויס 28106/ םעפע ךָאנ ןוומש --
 ,"ירחא ףדר

 00 8140 טסומ 2 ץסע- טז טנצעמוא ףיוא ןוומש --
 ,שיא דצ לע דמע 80
 {0 86800 07 06 ֹ!ות 8 געװ ןיא ןצעמוא ןוומש --

 ,שיא ךרד לע לושכמל היה עסע80ת'8 רטפיצ
 88 ץסט תםסשש 866 תוזמ טויג ןוא טווטש רע וװ --

 ,ךינפל אוהש ומכ

 ,בכַעתה ,דמע 40 890 ןווטש ןבצלב --

 .טֶפֵנ טס9נס1סטזמ 8. ליוא-ןווטש

 ולעי ןס0ס8 8. קָאבנַײטש

 ,יָדנ לֵּזמ
 לעסק1ס 07 0811- קָאבנוומש ןוֿפ קופָארט ( 0609) --
 ,ידג לזמ לש ךופהה לונֲע 6סת

 לֵמֹוּפ 80026-009962 (1 8- י-=) 5. רעקַאהניוטש

 .תֶּתַס ,ןָכָא
 ָהיֶלְע ןיִאָׁש הָרֹוחְמ טטמ8818016 80048 8. הרוחסדוו!טש

 ,םיִצָפֹוק

 .לֶקֶס סס 8606 ש. 6. !וענַיטש
 ,ןירושמווטש = ?ןענַייטש

 .ןֶבָא לָׁש 01 8006 66). ןרעניטש
 .םיִנְבֶא אָלָמ 89סמש 66/. גורעגיײטש
 תַמְרַא 8ססמִצ םשסטמ6 (2/ רע-) 8 דלעֿפנייטש

 .םיִנָכֲא
 זמומסניפ} 0081, ץ19-0081/ (27/ ן-) 8 ליוקניוטש

 : .ןֶבָא  יִמֲחָּט 1

 ימחפ 3180100} 2816 6081 ןליוקנוומש עטרַאה --
 ,םישק ןבא
 טגסטצמ!תסט8 0081, 8010 0081 ןליוקנווטש עכוווו --
 ,םיבַר ןבא ימחפ

 ,דֹאְמ ריִׁשָע 1מנצמסמפסוש 1108 06/). ךַירנווטש

 89006-201886/ (20 8- .-) 4 רעֿפיױלשנייטש

 ,םיִנָבֶא קיִלֲחַמ
 ׁשֵרָח 89006-סוג9961 (ץז. ס - .-) 8. רעדַײנשנוװטש

 ,קֵקֹוחְמ ,ןֶבָא לע תַרֹוח סמםצפטסע סת 8006 :ןָבָא
 ׁשֵּתְכַמ ,הָכּודְמ גסנפפ; (27 ןע --} 8. לטַיוטש

 ,טשרעביוא ,ז ,לסוומש ױֿפ עטשרעביוא וד --
 ,ףוקָז !בָעְנ ,דֵמֹוע 80800108 66}. גנרנעייטש

 08ץע100סנ )680/4( 

 גיד נעקנוטש --- 496 =

 אֹל םימ 81880800 ױט800/ רעסַאװ גודנעווטש ַא --
 , ,םילזונ

 ,םָכָמ ,םַמ ןמממס86 ףטלש (2/ ן-) 4. רעַײטש
 .רעַײטשוצ ,ז ,רעַײטש וצ ןבענ --

 ,(הינאנ גֹהָנ 60 8906/ 0 6. ןרעַײטש
 ,הָנָה 1466, 801 (ע? ס -) {. רעדור-רעַײטש
 ,הָׁשִק 8911 60) ףַײטש

 .האָנ היה 40 26 ץעסט6 ךוז ַײב ףײטש ןַײז (40.) --

 גָנְרִמ רַּב 011-010 8. שנװַײלֿפַײטש
 ,הָׁשְקַה 60 8004ס00 ש. 4. ןֿפַײטש
 .ַחֹוּתִּפ סמסםטומש (עז. ךע -) לכוטש
 ,(א תיִדָי רֵָי 4016 (2/ |=) 8. יליטש
 אב ןֹונְנִמ 89916 (27. | -) 8. :לוטש
 . || וםֵקָׁש ,יִׁשיִרֲה 8601, ףט10, 811689 66/. 'ליטש
 ,הָיֵּמִד ,טֶקָׁש 8011/688/ 6

 ,שחלב 81160491 לוטש רעד ןוא --
 ְךֵׁשָה ,טֵקָׁשַה 0 8001, ס8!ומ, 8קקס880 ש. 4. ןליטׂש

 יַעגרַה 0 08! 0268611 ש. 7. ךוז --|| :ַחַּבְׁשַה
 ,באכח לקה 90 8001 ?םס ץפות גוטוווו םעד ןלומש --
 60 ףט6208 8'020 181/80 טשרָאד םעד ןלומש --

 ,ואמצ רבש
 00 8000889 0268 םטמ61/ רעגנוה םעד ןלוטש --

 ,ונובער טקׂשה
 90 806116 0/ םטו8ס 8 02116 דנוק ַא ןלוטש --
 ,דלי קיניה
 00 20/ץס886 0268 2280 ןרָאצ םעד ןלוטש --
 ,ותמח ךשה

 ,לוטש = קנולוטש
 ,מווה רעלוטש = טוהרעקנולוטש
 ,ִאָׁשֲחַּב 86010117 :טֵקְׁשֲהְּב ףט1691+ 66/. טיוהרעלוטש

 1: 891110088,) 0016104088) 081:0 8. טַײקלוטש

 ,הָמָמְּד
 898048601, 068886008 (עז. ן=) 5. דנַאטשלוטש

 ,(המחלמב רוחיג) הָתיִבְׁש
 הָעַּד ,לֹה ס046 :לֹוק ט0106 (2/. ןע -) 5. םיטש

 ' ,(הריחבב)

 הֵּנַה 60 טס/ס !םֹולָׁשְב היָח 60 88166 6 4. ןעמוטש
 ,(הריחבב) הָעָד

 00808016 8 פמיטש
 (ג לרעלדיז

 ,הָרָיִחְּבַה תַמְתִּמ 281109 (עז. ךע --) 8. לטעצמוטש
 הָעָּד תֹוּוַחְל תּוכְו עושמֹט 0+ צסֹזֹומַא 5 סכערמוטש

 ,(הריחבגבנ)

 ,ׁשאָּב 900 8סנםצ (2. 2. ןעקנוטשעג) 0 ח ןעקניטש
 ,ַחֵרְסַה

 ,(ד גָד ןיִמ םצמסנפ ( /92) (ץז. ס =) 5. עקנוטש
 ,ַחיִרְסַמ ,ׁשיִאְבַמ 8619 1610 46). גיד(ננעקניטש

 טי

 = ןרֹוצֲעַמ 810061:8206

 שיליופ (ד ,ןציוורוה ייב (ג .5111 שטייד (ב .51161 שטייד (א
 ,51108821ז0, 5111 שטייד ,5ע32



 רעקנוטש

 .ַתיִרְּמַמ ׁשיִא 816 (2? ס- .-) 8. רעקנִיטש
 801 61מ8 ש0886/ (?. רעסעֿפ -)  סַאֿפקניטש

 :הירטמ שיא 891016/ ( /30.) :ַחיִרְִמ יִלְּכ
 ,םַאֿפקניטש ןוֿפ טרָאװוענעלקרַאֿפ ,לסעֿפקניטש

 .לֵלֹוה הֵׂשֲעַמ ץזפמ! 8. ףוטש

 8060סע2ס09מ6/ (2/  רעדורב +) 4, רעדורב|ֿפיטש

 ,גָרֹוח חֶא

 ,גָרֹוח ןֶּב 8600פסמ (ז. ןִיז --) . ןוזןֿפיטש
 .ןְטֶק רִמְסַמ 6804 :דַתֵי קנמ (ע7. | -) 8. טֿפוטש
 .גֵרֹוח בָא 806018086: (/. ס --) . עטַאטֿפיטש

 810װ0828161 (. רעטכעט .-) 5. רעטכָאט|ֿפיטש

 ,תָנָרֹוח תַּב
 ע6001/ :ןֶמֶק רֵמְסַמ 808 (2? ךע -) פ לטֿפיטש

 ןורפִע .בֵּתְכַמ
 ,תָגָרֹוח םָא 8000מנ09מסז (27 ס -) 8 עמַאמֿפיטש
 .עמַאמֿפנמש = רעטומֿפיטש

 שס +ע0110 :ַעַׁשֲעַּתְׁשִה 0סס 8קסנ6 ץופצ ש. 4. ןֿפיטש

 .לֵלֹוח יֵׂשֲעַמ הֹׂשָע 90 ץוּפצ ןעפמ:8 ;קֵחַׂש
 810718למס+ 826 8?סקגס?גסנ 5. 2. ןרעטלעֿפיטש

 ,תָנָרֹוה םִאְו גָרֹוד בָא
 .עווַאילעּפושמ = עװַאילעפיטש

 ,טעלעוווטש = טעילעֿפיטש
 026 רסםס 1/0108) (2. ס- ,-) 8. רעֿפיטש

 סת6 ׁשתםס ךץןםָאֿפ :קֵחַׂשְמ .עֶׁשֲעַּתְׁשִמ 8עססע

 .לֵלֹוהְחִמ ,לֵלֹוה יִׂשֲעַמ הֶׂשֹוע ןעי8מ8
 .עמַאטֿפומש = רעטָאֿפֿפיטש

 תַּב יִגָרֹוח ןֶּב 806208110 (2/ רע --) . דנוקֿפיטש
 ,לֵלֹוהְתִמ דֶּלִי ןענ:8ת1080 611114 (/06.) :תיָרֹוח

 וקָחְׂשֶמ ,תּועְׁשֲעְּׁשִה ?ע0110} פמסעפ 8. ַײרעֿפיטש
 ,הער הָנָּהְנַה נ1560מ0 9

 זקַחַׂשְמ .ַעִׁשֲעַּתְׁשִמ םעסניוסס, ץ18ץ?ט1 66/ שירעֿפיטש
 ֵענְַּׁשִמ ,לֵלֹוהְחִמ :תּולָלֹוה לָׁש עמ! נ8מ

 תֹהָא 890/818009 (2/ ס-) פ. רעטסעװשֿפיטש

 | ,תֶגָרֹוח
 00 810, 88818/ :ְךֹמָּת 10 םטקמסנפ ש 6 ןציטש

 90 06 10032466, 06 28866 2 ?- ְךִיז -|| ;רֹוָש
 00 םעסטת6 8'020 16288028) 1617 :םָּפַּבְתִה

 .ןעֶׁשִה טטסת, 4

 .רָזַע ,הָכיִמְּת םטעמסניפ 216 (2/. ס -) פ עצוטש
 הָזְחַמ ע}פצ !רזָנ ,הָריִתֲח ע1006 (20 רע -) קיטש

 / ,(ןורטאיתב)
 ובר ןמזו 8 1004 1106 םצצ קומש ַא --

 {111 1896 46 2180? ןַײרַא טכַאנ רעד ןוא קומש א --

 ,הלילב תרחאמ חעש דע
 ת889/ 11101:8 קומש עשוטנוה ,קומש עלױֿפ (48.) --
 - ,םינָנמ םישעמ

 יִפְל ּהָרָכְׂשָׁש הָכאָלְמ ע1006-ט00ע8 טעברַא-קוטש
 .הָכיִתֲחַו הָכיִתֲח לָּכ לַע םֶׂשּוּמַה ריִחְּמַה

 הָּנַטְק הָכיֵתֲה 8תג811 11606 (2? ךע -) 4 לקוטש
 עַקָּב םָתונמלסע :ןֶמָק קָלֵה 8עמ81} ןנ81:6 ;(םהל) הָמּורְּפ

 רעפעמכעטש -- 494 --

 686 ץעסמטס6 סט 01? 86 ס1עסט1מס1810ת ;םיִמָר
 ,לֹוּמִנ תַלְרֶע
 ,החלצה תצק 8016 8006 }!טסע קולג לקומש ַא --
 תצק 801060028/ 01 8 8000181 ןדמל לקוטש ַא --

 ,ןדמל
 00 8טס 8016 00106 }תם העד לקוטש ַא ןבָאה --
 ,רבדב העד תצק שיאל היה 8 1186001

 ,זפװרעקומש = זַײװכעלקוטש
 ְךֹהָה 60 009 1ת90 8/מ281| ץ10068 ש 4. ןעלקיטש

 ,תֹוּנַמְה תֹוכיִתֲהַל
 ש. ?-. ךַיז -|| :קָּנַה 00 01001:6, 801100816 ש. 6. .!ןקוטש
 9 .קָנָחַה 10 6

 60 000166 רשנסמ רעטכעלענ רַאֿפ ךוו ןקומש --
 ,הקינח דע קחצ 18110:661

 {0ס 0084 ֹות 8116006 גינווווענוא ךוז ןקוטש (46.) --

 ,הימודב לֹבמ
 ,םֹקָר טס סנזמט0106 ש. 6. !ןקיטש

 יקיִנָחַמ סתס1:1מ, 8110080ומ8 66/. גורנקוטש
 .ןֹויְנַּפ ספשסמס+ (ע/. ס -) 5 עקוטש

 ,גודנקומש = גידעקוטש

 .םקָור הֵׂשֲעַמ סתגטעס10סש 5. ן'כעקוטש ,םטכעקיטש
 סזט8מ, ץעעס88, סעסש6 ({/ |-) א שינעקוטש

 ,ןֹומֶה תַקִיחְּד
 1606 טצ ע1606, ק160010681, זמ 6066 זַײװרעקיטש

 ,הֶכיִתֲח הֶכיִתֲח ,דָחָא דֶהֶא 68
 .ןֵקְנַה םופיססמ 5 ףָאטשקוטש

 8911406/8, 1120106ת08 2. 2? ךעלקוטש-קוטש

 ,םיִמיִסְר ,םיִעיִקְּב
 ,קונמולפ = קונריטש

 ,רֵדֹוח טֶּבַמְּב טֵּבַה סס 8986 ט. 4. ןענעריטש
 .- 8818, 46זמ0מ ,. ןֹסָׂש

 8818 מס 068/:ס0+ס1 068סעסץסי +. תיחְׁשַמַה-ןטֶׂש

 ,תיִחְׁשַמ , -
 ,--ט8?8ת 980 800ט961) 806086/ . גֹרְטַקְמ-ןטֶׂש

 ,ןיִמְׂשַמ
 .ליִבְׁש עפ?מ (עז | -) 9 געטש

 !ןֶמָק ליִבְׁש טזמפו| ץפוג (2/. ךעל -) 8 עלןעגעטש

 ,ׁשאֹרָה תֹורָעְׂש קֶרָּפ טפנס1מ

 ,.שוטָאמש = שיטעטש

 ,הָּנמְק ריִע 8811 ?סשמ (2/ ךע -) 6 לטעטש
 60 800 8108 ראנפמ- לטעטש ןַײז ןווטשַאב (46.) --

 ,םירחא תרועל ךרטצה אֹל סט9 8תץ7006ץ'8 64
 דטג89 18 186 תםסוט8? ?לטעטש ןוא ךוז טרעה סָאװ --

 ?תושדחה הנה המ
 ,ףּוּלָח ססמ8תקס 6 ךעטש
 ,מרָאװכָאמש = לטרעװכעטש ,טרָאװכעטש
 .ץקוע עצ1סע!ש , 80191ת9 00). גיכעטש
 .ץֶיִקְמ טםסנמצ 06/. גידלכעטש

 יץָקֹע .ץוק ןע+101:16, ?וגסזיג (ז. ס -) 3. עקלכעטש

 ירָקָד 684001 (ןז. ס -) 8. רעסעמבעטש
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 ןכעטש

 00 סס 89 680ס8 םרעסעמכעטש ףיוא ןַײז (/10.) =-

 ,ראמ והער תא שיא ביִא 4( 2ושת

 10 8?ת0 !ץֹקֲע ,רֹקָּד 90 8?ומ8, ץעוסא 6 6. ןכעטש
 ,(תכתמב) ַחֵּתַּפ ,קקָח 900 608186 והַמֶהְו רֹקּד

 ,גובעטש = גודנכעטש

 ףֵלֲחַה 60 ט8ע?סע} 6404286 שש. 6. ןעועכעטש

 ,(הרוחס)

 ,דַח באָּכ 8046 ץפנת !הָריִקָּד 8010ס0 5. שינעכעטש

 898מטס1 :ץְקֹוע ץעגסאס+ (2/. ס - ,-) פ רעכעטש
 ,רָקֹוּד
 ןס86טע6, :םֹוקָמ ץ1806, 8ץס9 (0? ן-) = לעטש

 הָריִכְמ םֹוקְמ 89811 (4מ 6: 1060261) זהָּדְמַע 200616
 ,(קושכ)
 ותאב סת 486 8ץס 89 0006 לעטש ןֿפױא --

 ,דימ ,עגר

 , םַצַה ,דְמעַה ,םיִׂש 40 866, עט9/ מ1806 0 6. ןלעטש

 00 ש. 7. ךז -|| גַחֹׂשְּב ןְעָׁשִה 60 עס1} 2 4. ||
 00 40000146 61609 !בֵצֵיְתִה ץ18066 1
 {ס ץעס08686 !(דילומה רבא) הֵׁשִקְחַה (ס} 4006 2075

 00 1811, 2000106 8ת/זץטק? ;"יֵנְפִל אֹוּב 7

 .לֶגָרֶה תֶא טׂשָּפ
 שבכ 90 ץ10216 0ט30ט100618 םעקרענוא ןלעטש --

 ,םיאוׁשָק
 00 806 8 81208/61122-1:1116 ףלח ַא ןלעטש --
 ,ףלח לש ודָח הפי קלחה
 00 104006 490 ץסצסעפש; 90 תולדב ןלעטש --
 ,תוינע ידיל איבה סעמס'ט 6118
 ,ןדורֿפוצ .ז ,ןלעטש ןדורֿפוצ --

 0ס 1617 טמסמ 2 ץסעֿפסמ ןצעמוא ףיוא ןלעטש --
 80 1617 ךיו ףיוא ןלעטש ;שיאב חטב ,שיא לע ןעשה

 ,ותניב לע ןעשה ,ושפנב חמב טסג 1

 ?0 6016 1290 8 ץסע802/8 ןצעמוא ײב ךוז ןלעמש --
 .שיא לצא הדובע לע דמע 8016
 זס סעמס8ס} 90 1:08186 (ןנעקטנַא ןגעק ךיוז ןלעטש --

 ,דגנתה

 ,הָרְׂשִמ ,הָדֹובֲע ע1806, ןע081910מ (קז. ס -) 8 עלעטש

 ,קונלעטס = קונלעטש
 801-61829 ץסעפסת (2/ ס- ,-) 5 רעלעטש

 םַּלַּפְמ 1680184009 (20600. זושפנב חטוב שיא
 ,(התכילה םלפל הנוכמב חירב)

 ,םֶתֹוח 8?8נץ, 8681 (עז. ןע -) . לפמעטש

 40 טע;8ת4 ;םֹהָה 10 8?םתוק, 8081 ש. 6. ןעלפמעטש
 .(ערלג ןּמַס

 םַתֹוחְּב רֶיִנ 80800066 ץפעסז  רופַאפ-לפמעטש

 .אָקָיְַּׁשּוג לֶׁש רֶיְנ ,הֶכּולְּמַה

 8101: :ןֶשֶק דַּב 11006 עם (2/ ךע - } = לגנעטש
 8181/, 8908 (םתוח רמח לשכ לֵּקַמ (0/' 866/44/-1008)

 לֹּכְׁשֶא 010800ע (0/ 400265) !ץֶקֹע ,הָנָה .חָּכָה

 ' -,(םיבנעג

--- 498 == 

 80086צ, ססתזותט8)} 00ת80829 00)} גידנעטש
 ססת?נמג811} , 606. || !יִדיִמְּת יִעֹובָק ץסעמנפמסמס
 8968010088, +. טַײק --|| ;דיִמָּת ס008080119, סטסע
 ,תּוריִמְּת ,תּועיִבְה 6008028מ0צ, טסנול 6

 ,רעדנעמפס = רעדנעטש
 801004 :רֹּוּפִּת ףטווומש (22 ךע --) + לפעטש

 לָלֶׁש
 .רֵּפַּת 0 ףט116, 861608 ש 6. ןפעטש
 ףט11008, 8010081ת8 5  ן'כעפעטש ,סטכעפעטש

 ,רֹופִּת
 .רֵּפַתְמ ןט116/ (עז. ס- .=) + רעפעטש

 ,תֶרָּפַתְמ 1670816 ףט1106/ (ע/. ס -) 6 עקרעפעטש
 .לֵּקַמ 800 (עז. ךע --) 3. לקעטש
 :ןְטָק לקמ 1106 םוסמ (21 ךעל -) . עלןעקעטש

 ,הָנָק ,חַלָה 8181

 .הֶּמַמ 8010, 8184/ (ץז. ם -) = יןקעטש
 ?םסנס 8166 טיִשס ןקע ווווצ טָאה ןקעטש ַא (.קניסש.) --

 רבד לכל םידדצ ינש שי 81068 10 סטסניק 0ט6800ת
 ,(הלאש לכל ,ןינע לכל)

 116 646861ש68 ןקעטש םעד טרעוו זוא טנוה רעד (ע1:064) --

 ,ול יואר ושנע 218 ץטמופמזמסמפ
 ;םיִש 0 ץסס :ַעֹקִּת ,בֹהְּת 90 8004 6. 6. 4 ?ןקעטשי

 60 06 :(ץֿבב ,רצ םוקמבנ עַוקְּת היה 00 80104 06
 {ס 1000016, ש. +- ךֶה --|| !-ְב אֵצָּמִה 0

 ,בָרֲעֶהֶה 1616

 146 18 1812060 טס1908 וב"לכ טקעטש םוא ןוא --
 ,וב הקבַדתה הער הדמ לכ 6טסעש ט6

 {םסעט 18 8014600129 תם 16 ןקעמש םעפע זומ ָאד --

 ,חוב הינפ שי יאדוב
 ?ס 06 660818664 8סנמסיטמ6ויס ןקעטש ץעגרע ןבַײלב --

 ,םוקמ הזיאב בכעתה
 {ס 10666016 0108 קסע םנרעדנַא ןַא ןוא ךוז ןקעטש --

 ,רו קסעב םרעתה 400926/ 8'1082 טסטעסע98

 גמנמ0 ץסטע סא מת 00818688! !טינ ךיז קעמש --

 ! -שפנל גאד

 5. ךושןקעטש
 ,(תיבה לענ)

 ,רֹוצֲעַמ 1114061806, 00868016 (17. |=) 5 רעטש
 ,לֹוׁשְכִמ

 | ;הָתּומְּת ןָּב עםסע181 66/ ךולברעטש
 ,ֹוּב תּומָל יִרְּב

 ,הָחּומְּת ,תֶוְמ תנסעזפנופע 8. טַײקכולברעטש
 ןעכרוטש ,ךרומש = ןעכרעטש ,ךרעטש
 ,חַצִמ 101:62686 (ע/. ס -) = !ןרעטש

 .ןרטפוק .ז ,ןרעטש רענרעּפוק ַא --
 ובֶבֹוּכ 8פפע (2/. -) 5. !ןרעטש

 ,(הביתכב ןֹמֶּס רותב)
 ;לֹוׁשְכִמ םיִׂש ,רצע 90 1466, 1/מ/606 ש. 6. *ןרעטש

 .עָרְפַה 00 018?טע'0
 ,הָחְצִמ טצסיט-0826 (2. ךע -) 4. לדנעבנרעטש

 הָקֹרְק .לָּדְנַמ םגעקסע (2/. ךִיׂש .-)

 1מסנ:98117 6004

 בָכֹוּכ 28001184



 עפורגנרעטש

 00028661180004 (65/.) (ע1/. ס -) 5 עפורגנרעטש
 ,םיִבָבֹוּכ תַצּובָק

 .םיִבָכֹוכ יִרָי לַע רָאומ 898עי/ 060. גודנרעטש

 .* ןרע טש ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לדנרעטש

 ?ןֵבֹּת 980/040106/ (2/ פ -- !=-) 5. רעעזנרעטש

 .ןיִנְגַטְצִא 88010100סע

 880ע/01087/ והָנּוכְּת 88ס/סתסזג} 5. ַײרעעזנרעטש
 ,תּוניִנְנַמְצֶא

 טישכת) תַּפֶמֹוט ם686-0824 (27. ךע -) לכיטנרעטש
 ,(השאל שארה

 ,רעעזנרעטש = רעקוקנרעטש

 הָמּוקְּת ןְבָא 08816800006} 8600068 8. םישנרעטש
 ,(רבֲע תלֹפַה דגנכ הלונט רותב וב םישמתשמ)

 יֹוּפִּכ ססססע, 116 (0/ 6 עס6) (2/ ךע -) 8 לצרעטש

 .הָרֵדָק לָׁש
 .עקשועטמס = עקשעטש

 400ט1מסת9 !הָלָּבִה עסססוקפ (ע/. תורָטְׁש) 8  רַטְׁש
 ,הָדּועְּת ,

 ,בֹוחָר 80:066 (/. | -) 5. זָארטש
 ,ךורטש = ךָארטש
 סטנעסת?} :רֹוא ןֶרֵה עפצ, 0ס8נמ (2/. } =) 5 לַארטש

 ,םֶרָז 8068

 90 208: :;רֹוא יַנְרִה ץֵפָה 90 1801806 2 ןלַארטש

 | רֵאָה ,ןֹרק
 ,םַארטש-םַָארג ,ז ,םַארטש

 ==;םֶרָו 8פ;ס2נמ, סטנזסת? (27 ןע -) 5. םָארטש

 ,םַאילפ

 ,לֹוָג ,םֹרָז סס 8סספזמ, 1106 .   ןעמָארטש
 ע8:48) 0881806 (6װ (27. | -) 8 לעװש-םָארטש

 ,(רהנב) תיִלָּדְרַה ,רֶׁשָא 6 ?י?עסזי)
 ,םָנָק 116 (2/ |-) + ףַארטש
 ,ףַארטש = :ׁשָנַע עטמנפמזמסת+ (2/. } -) + ףָארטש
 ,םנָק 90 1180 ש. 6. ןרוֿפַארטש
 60 עסץעסץס ו!רֵּסַי ,ׁשֹנֶע 90 ץטתוטמ ש. 6. ןֿפָארטש

 .חיִבֹוה

 ,רָמּומ ,הָחֵכֹוּת 1סװעס0+ (1/. =) 8. דיורֿפָארטש
 8 1תת6 07 11016-0846 (2/ ןע -) + !לדורטש

 ,תֹורֵמְב הָאָלְמְמ הָנֲע ןיִמ
 ==) הָרֹומֲהַמ טטמוע!מסס} (2/. ןע -) 8 ?לדורטש

 (בורג5מעק
 ,זָארמש = זורטש

 .ןָבָּת ,ׁשה םפיש (2/. = ) 8. יורטש

 ַג 40840460 2001 ({/. רעכעד -) 4. ךאד|יורטש

 .ןָבָּת לָׁש
 ,לגיױֿפ-םיורמש = זיורטש

 ןְרָזִמ 8סע80-עג8001088 (2/. קעז -) 5. קַאזװיורטש

 ןֶבָּת לָׁש
 .לֹוׁשְכִמ םלטצממוומפ (ע?. ןע --) 5. גנולכיורטש
 ש. ז. ךיז =||ולֵׁשְכַה 90 ם8טטנממ1ס ש. 6. ןעלכיורטש

 ,לֵׁשָּכַה 90 8סטמג6

 ננובערטש -- 499 -=

 ס8לע10מ ( 27. לגױוֿפ - ,ןעלגַױֿפ --) 5. לגױֿפװץסיױרטש
 ,הָנֲעַו תַּב

 תַצֹונ 1100-1081?08מס1 (2/ |  -) 5. רעדעֿפ-םיורטש
 ,הָנֲעַי תַּב

 ,יורמש ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עלעיורטש
 ,ןֶבָּת לָׁש ,שק לֶׁש 01 םושפיש 66). ןעיורטש

 ,ןבת לש נג 8 40416266 1007 ךַאד רענעיורטש ַא --
 רובנ 8 1068 4610 קַאוָאק רענעיורמש ַא (40.) --

 : ,רוהנ ינס ןושלב
 .--ץעסזמופֿפסש תס16 (/. תובֹוח --) פ. בֹוח-רַטְׁש

 801069מ1ת9* טט01:91688 בוח-רטש רעטלַא ןַא (406.) --

 ,ךרע ול ןיאש רבד

 8 606טו69 מצ שמוסמ 8 +. רֹכְזיצְחירַטְש
 489:11001 80011608 106 1189 01 גמנסלס,ס6

 ג

 ,ביִר .ַחֹוּכו 61טץ06, סןט8/161 (2/. ן--) 8 טַײרטש

 ,תַקלַחַמ
 0 64ו80496, (2. 2. ןסורטשעג)  ת. ןטַײרטש

 ,ביִר ,ַחָּכַוְתַה סו טנ1

 60 811166 סט+, (2. ע. ןכירטשעג) ט. 6 ןכַײרטש
 :(רעֵׂש תורוע) ַעֹבָצ 900 6976 (/ו/פ) וקֹהְמ 1

 ,"יֵרֲחַא ףֹדְָר 00 806 101, 00 00076 שש. ?. ךז -|

 .ןֵח אֹצְמִל לֵּדַּתְׁשִה
 ,עבורממ = עכַײרטש

 +ט11ס/} 1ט-496886/ (עז פ - .--) 5 רעכַײרטש
 ,רֶעֵׂש תֹורֹוע דֵּבַעְמ

 ספ) 6880 סוג +טצ (47. ךע--) ; למַײרטש
 .זא רֶעֵׂש רֹועְב ּהָתְפִׂש לע הָטָׁשְקְמ תֶּפֶנְצִמ
 טוג למפרמש ןווק ןעמ ןעק קע ןשריוח ַא ןוֿפ (ויסט.) --

 , - ,שֹריִזַה .ז ,ןכַאמ
 ,םַּפ ,וה 1?8טס (21 | -) 5 ףַײרטש
 וה 891046} 116 (2/. | -) 5. ךירטש

 ,ךור טש ןוֿפ טרָאװרעגעלקרַאֿפ ,לכירטש

 40 186 ראנג 110016 8ס:008 שש. 6. ןעלכורטש
 .םיִּנַמְק םיִּנַהְּב םֹׂשָר 0 8

 הָאלִמְמ הָנֶע סטני;824-086 (2/. ךע -) 5. לצורטש
 ,םיִלָעּוׁש יֵבָנֲעְב

 .לֵבָח שסע6 (40, =) 9. קורטש

 ,הָּיַנֲא יֵלְבַח טסעס8, 11891ת8 . גרַאװקירטש

 ע006-10816/78 (208 ס- ו-) 8 רעיורד-לקורטש

 ,םיִּלָבֲח רַזֹוׁש ,םיִלָבֲח הֵׂשֹוע ?0ץס-8ק1ממסע
 .('דכו תואקמזופ) םֹרָט ונֹרָס 0 8219 0. 6. ןקורטש

 .- 6111 01 8416 . הֹריִכמי"רַטְש

 םווט1םת 28װ1:800ת, (2/ ןע -) 8 גנובערטש

 .הָּמַנְמ 81 ;הָפיִאְׁש סת668סני, 611016

 םעד ןיא .,דנַאב ,ףַײרטש ,51:61106 שטייד ןוֿפ םיוא טעז (א

 סועבָאב ןיא (גרעכמעל) בובל ןוֿפ סקניפ םעד ןוֿפ אכ גוצסיוא

 ,הלטיה םײרט ש 1291 טייז ,"םש ישנא תודלותוו
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 ןבערטש

 וס 8?ע196, 8מָץֹועס 0266870/ 6 8. ןבערטש

 ,ףאָׂש
 8600/6 !רּומָה 809109/ זוקסעסט8 46/ גננערטש

 86- ֹוהָרְמִה 80ע1000088, עופסע צ. טַײק --||} הָשָק

 ,תושק סע

 קעסומואפסע} 2016 דסומ 2 עהק- 8. אֹקְסֲע-רַטְׁש

 ו ן= 0101081 ץסעממופפוסמ 10 1846 6

 .אֹקְסֶע -רֹּתָה

 ,קֶחֶרֶמ 01808006 (;0. ס -) 8 עקערטש

 90 4 ז*+ ךיז --||;טׁשֶּפ 90 80/6008 ש 6. ןקערטש

 יַחָּטַּתְׁשִה ,טְׁשַּפְתִה 80:610מ

 . = 1006109 8 הֹלָּבַק-רַטְׁש

 {ס 866 ות 8 סטמקוומק זמהמתסע 4 ז8 ןעבָאשטש

 ,םַג ןֶפֹואְּב רֹפְר
 188מ1008016 תנפמ} 48מ0צ (2/ ס -) 8. לעגָאשטש

 ,וׁשּובְּלִּב רֵּדַהְתִמ
 ףֶרְּתַו םסתסעסוג8 זמהת (ע7. ס --) 8 ןערדָאשימש

 ,דיִמָח םסצעיס1 5. ןֵַיווַאשטש ,וואשטש

 םטפסט8 ;ןֹוּבְׁשֶח 0001 ( 27. סע -- ,} -)  טָאשטש

 .(תונובשח בשהל הנוכמ) הִיָנֹּבְׁשֶה

 ,הָּטּמַּב ןיִתְׁשִמ ע188-8-ט664 (2/ סע --) 5. ךָאשטש

 ,הָּטּמַּב ןֵּתְׁשַה סס ץ158 2-066 = 4 ןעכָאשטש

 .יִחְּלַה םֶצָט 01661-מסמס (ע0 ס --) 8 עקָאשטש

 'ְּדַר .קַּד 9םֹומי 81006ע, 66110206 40/ עלפושטש

 ?םוממס88, 8160661088) 06110846- 4 טַײק -|

 .ךֹר ,תּוקַד 8

 .ןעפישטש = ןעפושטש

 .לֹודּג רָּכְכַע 188 (םז. סע --) 5. רושטש

 .ץעלנוטש = קולזושטש

 יענוטמעשטש = עניטישטש

 .קֹחָּד ,ץֹחָל טס ץנמסמ, ץנס88 ש. 6. ןעמושטש

 .םיִנָק יִלָצְּב סמוטס8, ס1ט08 8. רָאיפישטש

 .עװַאילעּפושט = עװַאילעפישטש
 90 ץ!טסע :טֹבֶצ 90 ץנתסמ, תֹוק ש. 6 ןעפישטש

 .ׁשלִּת
 ,םִיַחָקְלִמ ,תַבָצ ץוססניפפ תוקקסעפ 4. ק/. סעצפישטש

 רָׂשָב יִרּוּדַּכ 101066 10680-08118 8. עז. סעקפושטש

 ,ץּוצק
 ,זאיִּתִמֶא םסמטנמס, סיטס 00/ ערושטש

 ,הנמאנ הדובע 200686 1800 עצַארּפ ערושטש --

 9ס פםסשש) סצװס8ס (8'006 1660 ט. 6. ןערישטש

 קֹהָצ 90 !8ט88 עמטסמג (/4/.) ;(םיִנָׁשחנ הֶּלַנ ,הָאְרַה

 ,"לֵע קהָצ 90 1888 20 !הַּבְרַה

 ,עקרוצס = עקרישטש ,ץערושטש
 .ןע רדָאש טש = ןָארדעשטש

 ,ריִזֲח רֵטְׂש טנ:151168 8. ענַיטעשטש

 ,בָּכְרַה 0ס 1816 ט. 6 ןעפעשטש

 ,גיטכיר וטכע ,520261+ שיליופ (א

 ץעגיש -- 6800 --

 ,תועובעבא בכרח 90 ט80010806 ןקָאֿפ ןעפעשטש --

 ףנע בכרה 10 םע840 8 8ןגמ לגפװצ ַא ןטפעשטש --

 .ץעב
 ,רושמש = רעשטש

 ,הָמיִרָח ,הָמיִנְּפ םסטסמ (ז. סע .-) 8. ברעשטש
 ,קּורָח ,םּונָּפ מס00866 60/. עטַאברעשטש
 ,קֹרָח ,םֹנָּפ סס םסזסמ ש 6. ןעברעשטש
 .עוורעטממ = עוורעשטש

 .ךֶרֶע לק רֶבָּד 9ע1:16 . ׁשֹובֵיש
 ,הֹחָּד .קָּתְעַה סס 8מסטס שש 6. ןבִוש
 ;םּורָע םָדָא סטמתומפ 1806 (7/. פע -) . קונעבוש

 ,לֵכֹונ עס םיט6
 8601ס1-1ת, סתס שטמס ץט18 (2/ ם=- י-=) 5  רעביש

 81106} :רּוּנַּתַּב םֶחָל םיִׂשָמ 0080 ות 986 סצס|ת

 ,(תושרש לשנ ַחיֶרְּב עטתמסנ (0/ 6 0/260)

 .-תֹורְבִש = בֶלֵה-תורְביִׁש
 ,-ירְּבִש = ילָּכ-ירְביִׁש
 .ןועֶגָש = ןועגיִש
 1ת701:0811סמ (/7.) } -- 4840 (2/. םיכּוריִׁש) 6. ךודיִש

 ,הָעיִדְי
 עיצה 90 םע04/086 8 0810 ךודיש ַא ןדוור --

 .ךודש
 היה 0 06 10211180:68016 םיכודיש ןוא ןווטש --

 ,אשנהל יואר
 ,תויַהְש = תֹוהיִׁש
 יהָּפ"יהָש = יהיַּפ-יהיש

 הָחיִׂש 981 סמ 016נמ2נש 108096/8 8. ןילוח- תחיִׂש
 ,םיִמּוׁשַּפ םיִגיְנֲע לַע
 תס6 90 0014- ןילוח-תחיש טנצעמוא ןגָאמרַאֿפ טונ --
 ק8נ'ס טט198 8 ץסעפסת סטסת זמ 0101מ8ני/ 184-

 ,םיליגרו םימושפ םירבדב םג שיאְּל המוד היה אל 68
 .רֶדֵס ,-- 88 ססנג, 1001806 (עז. תֹוטיִׁש) 4. הטיִש

 90 ץסט}, 86עסױ0/ (ע. ץ. ןטָאשעג) 0 8. ןסיש'י

 ךיז --| :ךֵלֶׁשַה 90 0880 ?םעסיש !רֶוַּפ וךֹפְׁש 808000

 עס 8ץו, 06 מסט1+66 ;ךֶרֹוּפְתִה 60 סניטנמ'16 0. 2
 .רָוַפְתִה יּדַּפַּמְׁשִח סט?) ?טמ סט6

 00 184188 זמסתמסצ טלעג םומ ןטוש ,טלעג ןטוש --

 ,ןוממ זבוב וא רזפ
 {0 600 8014648108: קע ןֿפױא ץלַאז ןטוש (46) --
 אלש רבד השע טמ8081108 2821080 4 קסעפסתמ

 ,שיא דננ ליעוי
 .עצונטומ == עצינטיש

 ,עטוש = עטיש

 81080 ּוׁשֹּולָק בע אֹל ?םֹומ) םקםעפס 66/ רעטוש
 ,(גיראג ׁשּולָק

 ,שּולָק הֵׂשֲעַה סס םצסיא 8װ86::8 . ז= ךִיז ןרעטיש

 יעקשטומ = עקשטיש

 ,ביוש ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לבַײש

 800606 םססצ (ע/?. םיצקְׁש ,םיצָאגוש) , ץענווש



 גודצעגיוש

 וזמקט4600 1011ס6, 188081 !יִרּוה אֹל

 | ,לַעַיָלְּב ןֶּב
 ;םיִנָּפ וַע וזממט6ס609 06/. עטַאװעצעגװש ,גורצענַײש

 ,דָרימ .ביִׁשְקַמ יִּתְלְּב 618006610ת1, 101:209ס19

 ;(ברה לש) רַעַּת 8168 (0/ 8 000י0) עז. | =) 8. דִיוׁש

 ,קיִּתְרִנ ,קיִּת 6
 ססטע9 01 91010180ו04 (2/ |-) 8 טכירעג-דייש

 ,םיִרּורְּב לָׁש ןיִּד תיֵּב
 ץמח ןימ) םיִּמיִרֲה םימ 8008 101018 8. רעסַאװ-דווש

 ,(ףסכמ בהז דירפהל יימיכ

 ,רורַּפ ,הָריִרְּפ טפנילומפ) 8סקפ1:20100 . גנודיוש
 לש תחיַּב :קיִּתְרִג ,קיִּת 0886 (2/ ךע --) 8 ילדִיוש

 ;(ןילפת

 ,דקְדָק 88011/ סע8ת!טזמ (2/ ןע-) 8 2 לדייש
 ,תֶּלֹּגְלִּג

 ס0 8סט:846, (2. ע. ןרושעג ,ןרוושעג) 6. . ןריוש
 ׁשיִא דֵרֶּפִה 9ס ץ80 ש. ?. ךיז -|| !דֵרְּפַה 416
 ,ּוהֵער לַעמ

 ,ילטײש = ץ'לָאה-טַײש ,טַײש
 ץ1006 04 טט000, 81166 (2/ ךע-) 8 ילשַײש

 יקִע רֶנָנ
 206 40 !םסױא ירבע לטַײש ןווק ןענעק טונ (44.) --
 ,מעמ ףא תירבע אֹרק עדי אֹל 8 110016 01 1100:

 ,תיִרְכָנ הָאַּפ 18 (עז ןע =) 5. *לטַײש
 ,עגֹונ , = םװטס1181מ129) 1618ות8 464/. ךייַׁש

 תס+ 16181109/ 40 906 1806 ןינע םוצ ךייש םונ --
 ,ןינעל עגונ וניא
 {תוא 288 2018 90 רומ ֹוצ ךייש טונ ןוא סָאד --
 ,יֿפ ענונ הז ןיא 400 רס104 6
 ,יֿפ עגונב 88 101 116 רומ וצ ךייש זוא םָאװ --
 טקטג80 98 1046 014010006 / ? ךייש זוא סָאװ --
 ?ךכב המ

 ?תופ 1008268 תס 6146- ךייש טונרָאג זוא םָאד --
 ,םולכ ךכב ןיא 6

 ױחמפ0ס 18 9806 40 20 ?ןגָאז וצ ךייש זוא סָאװ --
 ? מאל שי המ 4 ?
 10 יטסת'פ 400 40 88צ ןנָאז וצ ךייש טונ זוא םע --
 ,רמאּל ןובנ אֹל

 הניא ץסט 0811 16 1108 | !ךַײר ךייש זוא םָאװ --
 ,תורישעל תורישע המוד
 ױאמ88 600 סוג ?מונ םווװ רע ךייש זוא םָאװ --
 המ תנספמ טצ 8ֹהצֹומֲש םס 8008 209 {;םסש ?
 ?עדוי וניאש ךרמאב ךתנְוכ

 ,רּוׁשָק ,םַחַי 1618910ת, 608460110ת 4 תֹוכייֵׁש

 ;ףֹּלֶמ ,לֹצָּפ 60 ת001} 881ת) 820 0. 64 ןליוׁש
 ,לָאַּפְתִה 90 001 029, 00ת46 011 שש. ך"--|
 ,ףֵַּקְחַה

 .הָּפֵלְק 661 5. ץ'כעליוש
 8מֹותס} םוגנמתגסע; 811006/, 2118810088  ןַײש

 ,ףּוצָח

 ריש -- 801 --
 0641110866 :הָארֵמ תעץס8/8206  זקָרְּב ,רֵהֹו ,נ
 ,הָדּועִת

 הַפִי ,הָפָי טספ1?191, 118מ6806, ץצססּוע 00 ןייׂש
 ,רַאה
 8 ךעס?ּפ} ןסתש 1ות06 טַײצ לקומש ןוש ַא --
 ,בר ןמז
 8 ךץעסוו} !סםא שש נעװ לקומש ןוש ַא --
 ,בר ךלהמ

 8סזמססמ1מ0 8תומומפי 1018 (27. ךע -) לדנַײש
 ,טּוׁשָק ס1+םנמסת} ;ריִהְזַמ רֶכד

 ,לדנטש = גנולדנַײש
 ,הָיְמיִפְי הָׁשָא ;יִפֹי טס8טסש 9. טַײהנײש
 ףיפןזמט810 808018/ רשמס (?0) 8 ונָרֹומ-עניוש

 1188 0660 10001604 דט19ג 916 1016 12101סתוג"
 ,ּונָךֹומ ,ז ? 'ּונָרֹומ,, דֹובָּכַה יּונִּכ לֵּבִּקָׁש ןְּדְמַל

 .רַהְזַה .ַחֹרָז .ּהֹנָנ 00 8מנמס שת. ןענַײש

 ,ריִהְזִמ 8נומומפ 06/. גודנענַײש
 | ,יִפי טס8גוק . טַײקנויש
 ,הֹהָּפ :שֹוּב 10 26 8םצ ש ?. ךיו ןעַײש
 ,ןָרג טפײמ (ץז. |=) 5 !רעַײש
 .(א קַצֹּב 6008 פ. ?רעַײש
 .ףֵׁשְפַׁש .קֹרָמ 90 800ג1) 80ע0 0. 6. ןרעַײש
 ,רָבָח טפג8, םּפת (עז ס--) 5 עקַײש
 1108 זמוג101- ;--ספנפצ8ת (2/ תֹורָיַׂש) . אֹרייַש
 ,ןֹומָה 6

 .ךייַש = ְךיַׁש
 .-ף:טמ!פנ6 פ.||;-זטמע 66} רֹוּכיִש

 ּײב זוא גנול ןֿפױא ןרעטכונ ַא טב סָאװ (ןעיסש) זה
 טחגסת 406 דטנתס 18 גת 106 גנוצ ןֿפױא ןרוכיש ַא
 - ,דוס אצי ןיי םנכנ 860160 601008 46

 ,הָרָוּכְׁש 1010816 ס6עטמ/86 (2? פ --) 5. עטרוּכיש
 8084-8ניגמע, םניטמז 88 8 86616/ 46/. טול"רוּכיִש

 | ,דֹאְמ רּוכָׁש
 ,רֹבָׁש 90 41תא8 ש. 4 ןרֹוּכיִׁש
 ,עטרוּכיִש = עצִינרוּכיִש

 ,רֹוּכָׁש םניגמ/פנ'8 (2/. םע --) 8. קונרוּכיִש
 וה 2 םנעטמעסת 000100ת4 6000 סיוהרערוּכיש

 ,רּוכָׁש ֹותֹויְהִּב

 ,תּורְּכִׁש ,ןֹורָּכִׁש 612/600688 5. סַײקרוּכיש
 ,תוכייש += תוכיש

 ססײמ 1618 1ת :הָהְכִׁש 101:8011014688 4 החְּכיִׁש
 {ס 110140 101 986 ס001 6 0000 /0000601( 

(226006608 | == . : 

 (00.) ּוהְבְכִׁש ןפעסע) םלעםלטצמ (2/ ן-) 5 סכיש
 ,(םע לש) הֶּנֵּלְפִמ 0601, 01888 (0/ 800060/)

 ,ןֹורְּכְׁש ,.- 4:טמאסתתס88 5. תֹורְּכיִׁש
 ,ןרוּכיִש = ןרּכיִש

 שיאערכעה ןוֿפ םיוא טעז ;ןציוורוה ייב ןוא ןצישֿפיל ייב (א
 .ח אֶׂש



 דליש

 ןטי+
 ,טלוש = דליש אפי

 ,רואָּת 60801קס1סמ (עז ןע -) . גנורעדלוש
 .רַאָּת 0 60801106 . ם. ןרערלוש
 ,מערקדלוש = טיורקדלוש
 ,בָצ 601601806, 1016 (2/. |-) 8 טערקדלוש
 ,םע רקדלוש ןוֿפ טרָאװוענעלקרַאֿפ ,לטערקדלוש

 םֶדָא 8107601/ ןסנ50ת (20 ס-) 8 עוילוש

 ףְֶכָלְמ
 .=?ע1ת397 8 שוליִש

 ,טְלָׁש 81װ-מס816 (ע/. | -) 6 טלוש
 ,רֹרָא ,לֶלָק 0 סטנ8ס (. עץ. ןטלָאשעג) ש. ( ןטליש
 (םו/8 828 01 8 תסןפמ (22 =) א. 'גנילש

 ,זא יִנְלֹוּפ לֹודָנ לָׁש תיִׁשיִלְׁש ם10800סמ

 תס9 זטסע?מ 8 גנולוש םענעכָארבעצ ןווק םרעוו טונ --
 ,המורפ הוש וניא 1261
 6 18 2049011008 גנולוש ןוווב ַא וװ םוא ןעק עמ --
 ,(ב (יאנגל) םסרופמ אוחה

 ,(תילגנַא עבטמע גְניְִׁש 8וגו1 ומי (2/. -) 5. ?ננוליש
 ,וגנולוש = רעגנוליש
 80110186) םטקו 80ג001-2ס} (//. -) 5 רעליש

 ,ריִמָלַּת
 1014816 ץטץקג}} 86ג001-8121 (20 ס-) 9 ןרעליש

 ,הָריִמְלַּת
 .= 61ה112068 . לֹוׂשְליִׁש
 ,- 861:0106 . ׂשֹומיִש

 ,ׁשּוּפִע ,ׁשֶבע עמסט10, 10001014088 6. למיש

 ,ׁשבָע 90 100010, קנסיש זמ0ט147 4. ןעלמִיש

 ,ׁשֵמַעְתַה
 יעצורעמעשמ = עצורעמוש

 םןגמזמסע 0 0. ןרעמיש

 .ץֵצֹונְתֶה
 ןרעמוש = ןרירעמוש

 ןָדָא ,הָזְנַּפִמִׁש סנגנמממ28966 (2/. 8 -)  עונַאפמוש

 .(ףיק ןימ) הֶדְׂשַה
 תסנתמס 07 140 160900/ ש (2/ ןע-)  ןיִׂש

 ,ש תֹואָה םֵׁש

 ,קֹוש 8מומ-ססמס, 8מומ (עז. רע --) =. ןוובנוש
 ַג ַחּול ,בָּג 8מ1816 (2/ ןע -)  לרניש

 ןופס 8310816-ע001 (עז. רעכעד -) 8 ךַאדװ-לדנוש

 יקֵרְבַה 0 898ע416

 ,םיִבָּג
 ,םיִבּנ לָׁש 04 82108168 667 ןעלדנוש
 ;םיִבג הֵׂשּע 8818816ע (עמ ס- !-) 8. רעלדנוש

 .רעגעלש-לדנוש =
 הֶּמַכְמ 8816 (ע פס- ,=) 5. רענעלש-לרנוש

 ,םיִבָנְב

 ןוֿפ ץעזרעביא ןַא זיא לטרעוו סָאד (ב .526148 שיליופ (א
 ןטכעלש א יו םיא ןעק עמ ,20214 80 188 1וסצ 526148 שיליופ

 ,גניליש

 עפיש -- 809 ---

 ,םֹׁשָּפ סס םּהָצי 8204 (ע. ץ. !דנושעג) 0, 6. ןדנִוׂש
 ,קׁשֲע ,הָנֹוה 00 46006 (ץלװ.) :טָׁשֶּפַה

 טָׁשֹוּפ 4201, 811 סי (ןע. ס- ,-) 5. רעדנוש
 .קָׁשֹוע 466061 (ץ10.) ! תֹורֹוע

 .- ס82806 (}  םייּוניִש) פ. יוניִש

 {םס 16046/ םתֹומ טספמ 8 009 89 ?מס .. ןיִמִיןיִש

 . = 1186 (ש. 27:0700141060 8/0)

 זםס 16006/ 8מומ שוות 2 409 89 לאֹמׂש-ןיִש

 . = 1616 (ׂש, .זיסו014660 8)

 ;לֶנְרַּבַה תַּלְמְמ ליִמְמ 281 (ץז. ס -)  ענוש

 .ןַֹואָה קּוׁשִח עונג (0/ 6 10266/)

 ןֹויְלֲע ליִעְמ 010816 81080-00489 (2/ |--) 5 לעניש

 ,'אבצ שיא לש)

 להכ עבצ) םיִטְפֶא סוט6 (ץס שטשֹׂשֹוָמ0 9. עקנוש

 ,(הסיבכל
 ,הָרָעָק 618מ (ז. ןע --) 5. לסוש
 עֶּלַמ ,הֹרָי 80 8מססו (ע. 4. ןסָאשעג) ט. 6. 2, ןסוׂש

 ,(הבור הנקב)
 .לסוש ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עלעטיש

 8001 81103) 1מ811:8- (20 פ- ,=) 5, רעסִיש
 ,רֹוּבִג טסעס (0י0.) :הָרֹומ ,הָבֹור עמפת

 ,הָּפֵרְׂש קֵבָא םטמ-םסוט00/ 8 רעוולופ-סוש
 510 דטס1148 (ו0/60/0 60000400 5. 40. תֹומְלֹוע-ייַש

 40 06146/) 0266 61 ,ץסזי 60 2100 1060 6776

 'ו | . = 1666

 .-10880 ;הֶּדִמ , -- זמספ8ט1יס . רֹועיָׂש
 ,חצק ילב ,לובנ ילב ט1פמסוג9 8 111016 רועיש ַא ןָא --
 ?יתמ דע םסיש 1020? ? רועיש רעד זוא לוֿפוװ --
 0ס 1080 986 168800 0? רועיש םעד ןענעווֿפ --

 ,ארמגב רועישה ארק 926 04!18
 וי ,פוש = פיש

 ,הָניִפְס .הָּיְנֲא םמוק, ט08861) 0089 (עז. | -) 8 ףיש
 הָּיְנֲא רָבָׁש טמ1קישנססצ (ע/. | -) 8. ךורבֿפיש

 ,לֵבֹוח 88110/ (ע?. ס - +-) 6. רענִודֿפוש
 8102ס 066 ס11ט1/ש, 4080629 (עז. םיִעֹוּפיִש) +. עוּפיש

 ,דֶרֹומ , --
 .- 14810-8ס18+ (2/. תֹוחָפיִׁש) 4. החַפיִש
 :עווַאי ילטפישט = עוואילופיש

 ,דָאלֿפוש = דָאלֿפוש
 ,ףוש ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לֿפּיש

 ,תולָפָש = תֹולָפיִׁש
 90 ?עםתפקסעפ טצ םֹמוק, 0 םֹתֹוק 2 6. ןֿפוש

 גֵלְפַה 0 8811, תפשו8סס ש. 7 ךיז || ;הינָאָּב ַחֹלָׁש

 .הָּינֲאְּב
 ,םיִלְבֹוח 881108 5. 21. טַײלסֿפש
 ס8ץ?81ת 0? 8 (ןז. סע - ןע -) 8 ןַאטיפַאקסֿפיש

 .לֵבֹוח בב 8מֹומ
 ,(א (םיפלקכ) רֹוחָּׁשַה 2806 (67 60008) 8. עפיש

824 

 ָו

 טי ר

 ,0 0006 שטייד (א



 קונלוטעפיש

 8000207018 עס8ט6 (20 ספע-) ף קונלוטעפיש
 ,לֵכֹונ ,לַעיְלְּב ןֵּב

 820101, 8ס9ז08מ, םהסו- (ע. ס= ,-) {. רעֿפש
 ,לֵבֹוח ם80ס

 ,תֹויַנֲא רַבֲעַמ םפט188110ת . רָאֿפֿפיש

 םיִטְרַּכ ט888880-010460 (2/ 5--) 5 עטרַאקֿפיש

 הָיִנֲאְב הָעיִסְנִ
 .חיִרְּב םס16 (21. ןע -) 5. לגורֿפיש
 ,יפַע ןִגֶה 90 ץניס9609 ש. 6 ןציש

 | ,יִפֹי ,רֶדָה 6168806 8: קיש

 ְךֵלֹהֲה רַעַנ סע:8ת6-טסצ (21 ךע -) =. לגנֹוי-קִיש
 ,תּוחיִלְׁשִּב

 ,לוּפ 8ג10-6ע68 66/. גידלקיש
 - ,לֹופ 0 8416 ש. =. ןעלקיש
 ןקושעג = 2 +=. ךיז -ן|;ַהֹּלֶׁש 60 8664 0. 6. ןקיש

 ,ךיז

 ;תידּוהי אל הֶרֲעַנ 864116 8191 (/. ס -) 5. עסקוש
 ;(א (תידוהי אל) תיִרְפַּכ הָרֲעַנ ט0888ת? 8141

 ,םָעְמִּכ 8ונמס8?, 1168117 0600. ריש
 ,טעמב תספע}יק טונ רוש --

 110868' :חַבָׁש ,-046, 80ם8 01 ץ18186 5. הריִׁש
 ,םָּיַה תַרְיִׁש !- 8028

 .-ץמגממ 01 406 טתווצ 0? 606 . דֹוחְיַה-ריִׁש
 *טפפ!זמ 0? 668יסס8," 1106 01 8 יתֹולעַמַה-ריִׁש

 ,- 0611814 ץ881ז08

 8016 !גטמש טק ומ (2/ }--) 8. 'תֹולעַמַה-ריִש
 בַּבְׁשִמ רֵדֲחַּב םיִלֹוּתֶׁש עמק 10 ןצומ8-!ת ס1181ג061

 סא

 ,תֶרֵּלַה
 8006 04 8088, 8'80100102 4. םיריִׂשֲה"ריִש
 . = 8סתו |

 1יסעמתמפנגל8, 10861008 (0/ 6 1060/) 5. 21. םייַריִש

 ,הָיִשְמִׁש ,הָּיִרְמִמ טנממע6118 (ע? 8 -) 5  םערוש
 ,ןָגָח 00 8סזססם, קע01609 ש. 6. ןעמערוש
 ,עקרומ = עקריש

 ,-.1010100 826 טס 8184: 40. ֹוחְמָׂשְויוׂשיִׂש
 849 זמפת 081166 8||;-.81498 000. 06. יִׂשיֵׁש

 הָלֹועָה יִׁשְּׁשַה טָע 90 186 ע686ות 01 100 1ג8ש
 /  .הָרֹוּתַל
 ;רֶבֹנָצ .הֵּקִּפ ס0מס, 8006 (2/ ס--) 5. עקשיש

 098166 1000 01 8 !הָרּוּבַה וטסמ !הָטיֵלְּב תסמ
 ,(ב םֶחָל רַּכִּכ לֶׁש הָמיֵלְּב 14

 ן;םסממצ !הֹּקִמְּכ 1166 8 0006 46/. עטַאװעקשיש
 ,תֹוטיִּלְב אֵלָמ

 .- ס11188104 0? 8סזגסמ, םס110104 5 עֹרְז-תבִכְש

 ןיא רעד (ב ,ןצישֿפיל ייב גנוטײדַאב רעטייווצ רעד זיא (א
 ,ןצישםיל ייב גנוטידַאג רעטצעל

 תורְּכְׂש -- 808 =

 תסנפ:מטס+4006, צ101םוס} (1/. תֹונּוכְׁש) . הנֹוכְׁש

 ,עטרוּכיש ,רוּכיִש = עטרוּכש ,ריּכָׁש
 ,-רוּכיִש = טול"רוּכְש

 / ףרוּכיִש = ןרוּכָש
 ,עצונרוּכיִש = עצונרוּכְׁש
 ,טַײקרוּכיש = טַײקרוּכש

 ,ה חֶּכיִׁש == הֹחְּכְׁש
 ססנמנמסמ, 00/  היִכְׂש

 ,ליִגָר ,יּוצִמ ,.-- ט1

 .-.81טומס ץעס80מסס) 810 03 (1064 . הֹניִכְׂש
 ,תֶרֹּכְשַמ !-- ט8808) 8818ז7 8 תוריִכְׂש
 ,- 68ע-!8מסעסני 8. םֹוי"ריִכְׂש
 ,.-- 86086, 1:6880ת, ט2001868001ת0 84 לכָׂש

 ,הָנּובְּת ,הָנָבֲה
 היה אל 40 !גפטס 110 8686 לכש ןווק ןבָאה םוג --
 , ,שיאפ הנובת
 יט18+ 18 406 80ת86?, רט8/ ?לכש רעד זוא סָאװ --
 ?םעטה אוה המ 18 146 7

 זתסוס 18 םס 8080 {ת 18 טונ לכש ןווק זוא סָאד --
 ,םעמ הוב ןיא
 ,םושפ םעט 8 1814 6880 לכש רעטושפ ַא --
 טסצ026 !טנמפמ לכש ןכולשנעמ םעד רעבוא --
 ,שיא תנובתמ הלעמל ט4081800100

 ;ןֹובָנ ,יִלְכְׂש 1811008/ 10161/ש0ת6 06/ גודלכְׂש
 ,(האצמה) אָלְפָנ 1מ:ס1סט8 (060106)

 .-1081ס} ססנמזמסמ 8686 6. רׁשִיַה-לכָׂש

 ;םֵּכַהְתִה 90 801 0תס'8 1818 ש.7- ךיז ןעלכֵׂש
 וס םסל 110 01 801060מות4 ס} 0268 רס6
 ,דוּדִח יִדָי לַע רֶבָּדֹמ רֶרֲחַּתְׁשִה

 תסנ8םטסז :רָנ ,בָׁשֹוּת ,.- 9688ת6 (ע/ז. םיִנָכְׂש) +. ןכֶׁש

 000ט11006 1/60ט6ת/1צ

 . ,םַעַמ

 ;תִיַּב תַרְג ,-.1010816 1סתּפמֹל (ע?. תֹונְכְׂש) .. הנָכְׂש
4001 1614816-=. 

 .- תסופ:מטסזיפנוק ; 6181 001:2006 =. תֹונָכְׂש
 ,שינָכְש = :ךּומְס ,בֹורָק םסושמטסצותפ .}66  גידתונַכְׁש
 ,הֹנָכְש = עטנכש

 | ,ןֵכָׁש לָׁש םסנפמטסצ+|ש 66. ׂשֹונכְש
 8810 01 תמ 1ממסוותתסס (// 9-) פ עדעכש

 ,(א הָׁשּוריִּב קֶלָח
 ,.- םססנ 8.רֹכְׂש
 , - ?סיט6::8, ץּפָצ פ. רַכְׁׂש

 ,(אבה םלועכנ לּומְג
 ססומטס88110מ 1{ס+ 686 1088 01 8. הֹלָטַּב-רַכְׂש

6 = . 
 1008 109 8018 40 2 1206 8 הכיִלַה-רַכָׂש

(4000 00 60)-=. 
 ,תורְּכיִׁש = תורָּכְׁש

 ,-עסססזמקס286 ;םּולְׁשַּת

 ,800662 שיליופ ;"קינַאלסָאפו ןיא ןקיד ייב (א



 החריִש-רַכְׂש

 ץסיטתע0 +סנ 8 ןסנֿפסמ'8 ?ע004216 4 החריט-רכְש
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 ,םֹוי-ריִכְׂש = םֹוי-רַכְׂש

 .- טט1ז1סמ 8. דֹומיִל"רַכְׂש
 .-ץקּפצ 109 רטסע הכאלְמד רַכְׂש

 0281868 107 ?עהמֿפקסעט86סת} 8. הלגע- רֵבְׂש

 ,אָּׂשַמ תַלְבֹוה רַכְׂש , == 1961

 . = 03 ןעיסק. לֶׂש
 ש | .םֶּלַּב ,ְּךֶרֶּדִל םֹמֲחַמ ?טמעס (קז. סע -) ןַאבַאלש

 .םָכְמ רעש
 10086 06/. גור(ענבַאלש

 .עּועְר ,טֶמֹומְתִמ
 .כַאלש = גאלש

 .קָפָּד עט180 5. רעדָא-נָאלש

 קֶבָּדַה ליִדְּב 0186 . טולגָאלש ,טױלנָאלש

 טס 0086, 11, 811146 (2. 2. ןגָאלשעג) ע. 6. ןנָאלש

 {ס 6 ש. ח. || וַהַצַנ סס 083, 061080 :;הַּכַה

 ש. 160. ְךיֹז -| (בלה) קֹפָד 9ס ;(ןועש) הֵּכַה

 .קָבָאָה ,םֵהָלִה 60 414

 ,האמח השע 40 סםטצמ רעטופ ןנָאלש --

 ,ה רֶּפַּכ .ז תורפכ ןנָאלש --

 טס 01666, םמ16004010186 רעדָא רעד וצ ןגָאלש --

 ,םד זקה
 90 613 סת 0תס'8 ץסטסס/ תופיקת ףיוא ןגָאלש --

 ,וחֹכ לע ןעשִה

 90 608086 ןצרַאה םוצ ןגָאלש --

 ,הליחב ררוע 2368

 ,העָד .ז ,העד רעד טומ ךוז ןגָאלש --

 ,אטָהילַע .ז ,אטח-לע ךיוז ןגָאלש --

 ,ןגערטקַאלש = ןגערסגַאלש
 88ם9ס; (ןע ס --) 5. רעגָאלש

 ,תֹועָּׁשַה הָּכִמ ןֹועָׁש םסעואומ 0-61061

 .יִעְבִמ יִּתְלִּב , - טמנמגפ?ט181 06} עֹבְטַה- ךרָדַּכ-אֹלְש

 ,הָמָחְלִמ 084419 (עז |--) 5 טכַאלש

 8188161-םסט86 ./2(  רעוַײה -) . זױה|טכַאלש

 .םִיַחְּבְמִּמַה תיֵּב
 ,טֹהָׁש ? 81883סע, 1011 6 4. ןטכַאלש
 . = 1001:010216 6 רדְסַּכ-אֹלֶׁש

 יהּפִיְתַה 90 8סק ןעכָאלש ,ןכַאלש

 ׂעיִש-) :ׁשָחָנ טתפ:ס, 8סזקסם (ע? ןע -) . גנַאלש

 ,העְר הָׁשִא תג811010018 דטסנמתװ

 ,ףפועמ ףרש 6180 גנַאלש עגויזנעולֿפ ַא --

 ,הָמֹוקֹּהַבְּג 9811 66/. קנַאלש
 שרקב ןשנ בָּלֶׁש ;לּועְנַמ 1001 עז. רעסעלש) . סָאלש

 .הָרָיִט ,ןֹומָרֲא 08:8016 ; (רחא שרק םע ורֹבֲחַל

 הָמּותְמ םמ .תיִפֹוס םִמ 1081 אזסומ (ם) 6 םמ"סָאלש
 .(םנ

 .רֵנְמַמ 10018119מ (ע/. ס --) 8. רעסָאלש

 תיֵּב 8'10088/0108 8מסק (ע/ ןע -) 4. ַײרעטָאלש

 109/ס1ו8 !הָפֶר רס0810

00 4886806 

 ,הָּבֵמ טס9פ0סע,

 תֹונְמ-חֹולְש -- 6004 =

 תֶכאָלְמ ;םיִלּועְנַמ תֶׁשֹרֲח 6 1064810188

 0 .רנְמַמֹ
 טט194סט6 980 ססמ- ק/שי םַרְּפ לֹּבַקְל תַנְמ לע אֹלְׁש

 .גןפסת 04 ע6060306 8 ע06/8208 .6/8-

140616896169 = . 
 יׁשְלַה טטס81:, 966016 66/ ףאלש

 ,הָנָׁש 81600 5. ףָאלש
 ,לטעב-קנַאב = קנאבןפָאלש

 ,קנורטֿפָאל ש ,קנַארטֿפָאלש = קנַארטעגֿפָא

 תופמט-8מוע תופמפ- (2/ רע -) . דמעה ֿפָאלש

 ׂ ,הָלָיַל תָנֹתְּכ םיסישו

 6606 טס6- (קז. םירָדַח -) 8 רדֲח- ףָאלש

 י ,בָּכְׁשִּמַה רַדֲה עססזמ
 ןֵשֵיִמ הָקְׁשִמ 2 טסקסנו6 2 קנורטֿפַאלש ,קנַארטֿפַאלש
 80011110,/ 4016 (2 ןע -) 8 לטימֿפָאלש

 ,ןׁשיל הָפּורְּת
 ךע -) 4 לצומֿפָאלש

 ,(א ןְׁשַיִמ הָקְׁשַמ םסמסנ6

 (/40.) והָּתְמִּב םנםוגס-סםק (2/. ס -) 8. עקצומֿפָאלש

 .ׁשֵּפִמ 8160 -14080 / 6

 90 0806 9םעסטפה םמסשש סננמט6 שש. ןעפַאלש

 .שֶפָרְב ֹוא גָלָשְּב ךֹלֶה
 ןֶׁשֵי טס 81660 (2. 2 ןֿפָאלשעג) ש. ? ןֿפָאלש

 ,בכשל ךלה 90 {:0 0 1066 ןֿפָאלש ןווג --

 ,(רלינ ןׁשיל בֹּכְׁשַה 60 ץט9 80 1066 ןֿפָאלש ןגול --

 ץפח ינא 1 תתג 816סקצ} ןֿפָאלש ךז טלוװ רומ --

 ,ןשיל

 טאגס 5106 טונ ךוז טֿפָאלש רומ --

 - ,יניעמ הדדנ הנש ,ןשיל

 שי 90 8166 נאס 8 קני רעמעגרַהעג ַא ווו ןֿפָאלש --

 ,הקְמִע הנׁש
 .רדֲח-ףָאלש = רעמוצֿפָאלש

 ,הָלֹוח 8104 !חַפ

 !הָּתְמִּכ 21800-080 (2/

 לבי יגניא 1

 !הָׁשְלֶח .ט0080:0088) 1660160088/ 6 טַײקֿפַאלש

 ,הָלֲחמ 8/ס1:ס88/ 06
 1מסעמותש םסששמ,/ (2/. קער --) 8 קָארוֿפָאלש

 ,בָּכְׁשִּמַה רַדֲח תַלְמִׂש ,רקֹּבַה שוב טיר

 !קּוּתִׁש ,ץבֶש פסק! סי (ע. קעל לש) 8 קַאלש

 ;לֵעַיִלְּב ןֶּב ּוהָוְבִנ םֶדֶא וטעס?סמ :ןֹומָא 1188

 .ְּךֶבֹוׁש 006-0096} ץושססמ-מס6

 וס 06 80:10664 ױסוצמ קַאלש םעד ןגורק --

 ,ץבשה תלחמב הלח 80סץט1סצ7
 ןעמָאנ ןבול ןַײז ןוֿפ קַאלש ַא --

 ,דאמ הזבנ םדא דסע6001ג

 עסטוות עפנמ (2/ ס-) .. ןגערטקַאלש

 .ףָמֹוׁש
 .= עפמסט11119ש . הולָׁש
 ,חיִלָש .ו ,םיחּולְש

 ,תֹונָמ-חֹלש = תֹונְמ-חֹולְׁש

 2 ןווומימ6

53 
 םָשָג

 ,ןצישֿפיל ייב ;נוטײדַאב רעטייווצ רעד ןיא (א



 םולָש

 ,םֹולָׁש תַבְרִּב יעסססותפ ; - ת0806 8. םולָש

 ,םולש השע 90 1081:6 6806 םולש ןכַאמ --
 םֹלֹשֲה 90 1181:6 1110468 רא198 םולש ןרעװ --
 ,"םע

 וס 069 2 ץסנפסמ טעקס 2111081 םולש ןבעג --
 ,ןאובב םולש תכרבב שיא ךרב

 8402308016 0806, 0800 01 186 4. תיֵּב-םולָש
 . --18נמגוש |

 .-ק0806 826 ?ע8ת0טנ}וש 5. 27 הוְלֵשְו-םֹולְש
 (םיץס61109 01 106 10816/ (2/ ס -) 8 רכְז-םולְש

 טפגפע םוטסנג סם 186 00028104 03 906 211/מ
140 /210004. 126 00) 001160 10816 8 04 
(040*00001008404 {0 /;:60 426} = . 

 1ג0208010 ךןסע8 0 (1/ ס9-) 8 לאיָמּולְש
 טת|טסאש 161/סױש :ׁשָּפִמ 1001 ;רֶׁשְכִמ יִּתְלִּב םָדָא
 ,(א לְזִמ ֹול ןיִאָׁש םָדָא

 0806 טקסמ סוג | (6/ 0066920) 400. םכיִלֲע-םולְש
 ,דָי תַציִחְלִּב םֹוּלָׁש תַניִתְנ ת82080826 +. || }=
 80 !םולשב ךרב 90 1006 םכילע-מולש ןבעג --
 די תציחלב םולשב ךרב 84840 88008 ט108
 8 208/97 81601128) 8 םבילע-םולש רעטוורב ַא --
 ,בל לבב םולש תכרב 2697 006

 ,הָמּונְּת 8!וגנמ' 001 4. רעמולש
 .םונ 90 8!טנממסע ש. 4. ןרעמולש
 דָנַב יֵלּוש 4188016-08018 (2/. 8 -) 5. רעפמולש

 ויָדָנְֶּׁש םֶרֶא 8180810-08166 ץסעפסמ !םיִכָלְכְלְמ

 .םיִכָלְכְלִמ
 .העְיְלְּבַה תיֵּב םיג1106 ;הָעיִלְּב 8ט081100018/ 4 גנולש

 ,עָנל

 ,הָאימְג 0181, מסטמ?ט1, 8ֹוק (27.| -) 5 קולש

 הָינְל
 קולש ןווא טומ --
 ,תחא האימגב

 ,טעֶל .אֵּמַג ,ַעֹלְּב טס 8דט91!סש} םיטוק 0. 6. ןקולש

 ,ןצרעקולש ,ץרעקולש = ןצכעקולש ,ץכעקולש
 ,קּודָנ ם1ססגק (2/ | -) 84 ץרעקולש
 .קָהָּנ 90 םוססטק ש 4  ןצרעקולש
 : ,שוליִש = ׂשֹולָׁש
 .- 18160 4400. השולש ,שולְש

 .- ותסס 11מ8 5.7. םירָבְד-הׁשֹולְׁש
 זונס טסע106 0? ?םונפצ +.|| } = 9םננ סע ?2?ח. םיִׂשֹולְש

 .- 6878 03 ןמסטעתומפ 106 1806 6686|
 6ג0 ?ג166 180818 01 486 8. תודּועְס-שולֶש

 ,תודּועְס-ׁשֹּלַש = ; - 88טפ1?מ
 06 ?1ג166 טנ101081 20110898 5. 27. םיִלָגר-שולֶש

 . == (10890ש6ני} )60607100168 1 :/176046008 
 (לס ?םע0ס0 6278 01 5. 2? הלְּבנַה-יִמי-תשֹולְש

 88 026 60180880 0' םטוק

 טצונַאב לאימולש טרעװ גנושידַאב רעטירד רעד ןיא (א

 ,שטייד ןיא

 א"טילש -- 8508 --

 801048 000008/ 986 908406 0878 ךקעס-
9),).. 6601 = . 

 "2ןתס 8602 01 ן0ע0108/ 4 תונְמ-חָלֶׁש
 ,תֹונָמ חֹולְׁשִמ ע:086008 8629 סמ תענוג

 - לוט = ןלֶש
 .-ןֶחְלּוט = ךורָע" חְלֶׁש
 .=- זב1מ 6 2070. 0085. ילָׁש
 ,דַאילמ = דַאילש
 םנמססלמ 2110, 806 116 (ע/ |--) 5 לַײֿפ-טַאילש

 ,(א קֶלח ןִָפּוש
 ,טֵמֹוׁש 60 891011, עפעמ016 0. 2. ךי ןעיַאילש

 .ףֶרֶּד טס8לסמ מ89מ, םופמושה}ע (2/ |-) 5 ךַאילש
 ,הָלּולְמ

 810002128-91886 (2? ןע--) 8. לביהטכַאילש
 .קֵלֲחַהְל הָעּוצְקַמ

 ליִצָא 0118מ: 40016080 (27. סע =) 8. שטיטכאילש

 ,יָנָלֹוּמ

 5  עטכאילש
 ,ןילֹוּפַּב

 ,שטיטכַאילש = ץיצכַאילש
 ,קַאמנּפם = קַאמָאילש
 ,(ב לָעּוש רֹוע 108-8וג 5. קז. ןעמַאילש
 {0 1סטמפס, 8פעס11, ש. 4. ןעווערדנָאילש ,ןרעדנָאילש

 ,(נ טמֹוש לֵטָּב ְךֵלֶה זיפמְנס6
 .עֶבֹוּכ 186 (21  ם -) 8. עפַאילש
 ,קָארֿפָאלש = קָארֿפַאילש
 הָמְׂש 1180 טסע84סע (0/ 6000) (ןז ן-) 8. קאילש

 תַעּוצר 18װ00-106880/6 (0/ 100009) !(נירא לשנ

 ,(םיטיח לשנ הֶּדִּמַה

 הָליִפְה .ףיִזו 1100406, 880מס/ (2/. ס -) 8. ערָאילש

 | | ,(דנבל טושק)

 .טרוילש = ערָאילש

 ,ערַאילש ןוֿפ טרָאװרענעלקירַאֿפ ,עקרַאילש

 .-ץםצ1209ס:9 טס!מ סמ 186 8240 4. דַי-לָש

 ,רֶכָׂש ,רָכָס 81ג106 (2/. ס -) 8. עזוילש
 ,עטָאילט = עטָאכוילש
 ,(ד (תיבה לעננ קוק 811עמסע (2/ 6-) 5 ערוילש

 םיִליִצֲאָה תַגלְּפִמ 0018 תםסמונגוצ

 . = 1068862906/ (2 םיחּולְש) 5. חיִלְש

 ,- 10688896, 1018810ת; 8060//6 . תוחיִלְׁש

 .- 806018! 2168802080/ 8. דחּויִמ-חיִלְש

 יז 6886000/ 01 (2/. רוּביִצ-יזחילְש) רוּביִצ-חיִלְש
 686 ססזמזמטתנלט, 8 ץס0180ג רטמס 16808 1ת |

 .-- זע8צ סע

 זחתע 86 ןמָא םיבֹוט םיִמָיְל היִחְיָׁש = 80 איטילש

 ;ןצישֿפיל ייב (ב .5601100116116 שטייד ;ןצישֿפיל ייב (א

 ערעדנַא ןוא ןטרעפמעל .ןסקיֿפ ןוֿפ לעֿפכױב ,5218ז0ע} שיליופ
 ַא ,50016 ,שיװטיל (ד 2081040614 שטייד (ג .תויח

 ,לֿפָאטנַאפ



 ןוטס 10 866 םהקקצ 68צץ8 (ע26060 0/060* 6

 + == |עו6עתנ6 0 סעמ 61111116104
 .= עסיטס1, 181146266 8. הטילש

 ,ףֶרֹהַה תַּלְנָׁש ליִבְׁש 816081ת8-ץ8?ג א (ס)געווטולש

 .ףָרֹח תַּלְנֲעְב הָטיִסְנ 81618:-1166 ;גֶלָׁש ּליִבָׁש

 עמְנ 10 6ענטס 1ם 2 810086 ש ו. ךוז ןעלטולש

 .קָלֲחַה 60 81106 ;ףֶרֹח תַּלִנֲעַב

 .לק ןְפֹואְּב ווו 666.||:לק 1180 600 שוניײלש
 ,(א הָּנַטק הֶּדִמְּב

 ,הָכָלְׁשַה 11מ9 8. רעדַײלש
 .ךלשה 40 1110: רערַײלש ַא ןבעג --

 ְךלְׁשַה 0 1106 2 6. ןרעריײלש
 .עמגַאילֿפ = םַײלש
 ָפִר עסות (עז. ס --) 8. עיולש
 יַעֹודָי גֶּד ןיִמ 1008 (2/. ס --) פ. ןעַײלש

 .ףיִנָצ ,ףיִטָצ 611 (2 ס -) = רעַײלש

 יהָאְלּול 20086, אתסו) 86 (2/ ן-) 8. 'ףַולש

 ,הָביִגַע
 די ,הָּמַר 9616 (עז. | -) 5. ?ףיולש
 ,בֹנֶע 80 416 8 :תספ 2 6. ןֿפײלש

 וס :חְׁשַה 90 ם:ומ6 (ע. . ןֿפילשעג) 4 8. ?ןֿפײלש
 .ׁשֹמָל ןטס118ג

 ןעס11806ע ;יִחְׁשַמ ם1406/ (עז ס - ! -) +. רעֿפװלש

 .ׁשֵמֹול

 ןֵפֹוא ש1מס1מ8-טט2661 (2/  ךע -) + לדערֿפַײלש

 ,הָשיִמְלִל ןְפֹוא עס118מ1מ0-טט11661 !הָוְהְׁשַהְּל

 .תָנִהְׁשִמ ןֶבֶא וטמס9860מס (1/. רע --) . ןַײטשֿפולש

 .הָפֵתְּב טע806} טט806ת06/ (עז. ס -) 4 עקוולש

 . = ת8880108 (2/. תוליִלְׁש) 5 הליֵלׁש

 .קַאמולס = קַאמולש
 . = ע011601100 4. תומיֵלְש

 טמ|טסע+צ :עֶר לּומ 11 ןטס8 (270 ס -) 4 לזַממִילש

 םֶדָא ס!טצגפ} ץסעֿפסמ !לּנַמ ֹול ןיֵאָׁש םֶדָא עסניפסנג

 ,(ב ויִרָז יִּתְלַּב
 ,עֶר לּזִמ לַעַּב ,עֶר לֶוִמ לָׁש טמוטסאצ 66/ גודלוַממילש

 .היִלצַמ יִּתָלִּב

 -:לש ,עצונלַאזעמנלש = קונלַוממולש ,עצונלממַילש
 ,קננֿפַאזעמ

 תס81180ת9 יטסזמפת (2// סם --) = עצינלַאזעמולש

 .הָזיִרז יִתְלִּב הָׁשֶא ס}וגזמפע רטסצמפמ :תיִנָלְׁשַר הָׁשִא

 ׁשיִא 2ס812009 זתפמ (ק/ סע -) 8 קונלַאזעמולש

 ויִרָ יִּתְלִּב ׁשיִא ס!טזמפץ עמ :יִנְלְׁשַר

 ס}טנמ8/- :תֹוָלְׁשַכ 2681180206 8. ַורענלַאזעמילש

 ;"לעגנוי עשידיסח סָאד/ ןיא ןיקצעניל ייב (א

 ענידנעי טש רעטייוו יד יװ ,לזממולש (ב ,ףַאלש ,4

 ןוֿפ קמס ןַא ךױא יקונרַאועמולש ןוא קונלַאזעמולש

 יןזָאלעגפָא ,ניצומש ,(עטָאלב ,5218:װ ןוֿפ) 821401822זח7 שיליופ

 שטייד

 ,גירגענייוו ,ןֿפָאלשרַאֿפ ,ליױֿפ

 תוׁשיִלְש -- 800 --
 י .*

 ז0681:0658} 8014-116246600088  ;תֹוזיִרָז יִא 8

 ,(א בבל ךֹר
 שסזמפת (1/. ס-) 8  עצונרַאזעמולש

 ,תָכָלְבִלְמ
 סע -) 8: קונרַאזעמולש

 .ְךֶלֶכְלְמ
 ;הָלֹודְג הָרְצ 0680 201890נ?116 8. טוממולש-םולש

 ידֹאְמ לֶלְמֶא םָדָא טסעצ טת101102806 תותמ

 ,גנולש == גנולשי
 ,(ב לַמְּב 1016 066. גנַאלש-ןוא-גנולש

 ךלה 40 1015, 90 06 1016 גנַאלש-ןוא-גנולש ןנוגמוא =-

 ,לטב
 דַבָּכַה בֵּלֵה ץעגסא 1188169 (ע/ ךע -) 4 לננילש

 .(הקד המהב לש) הָאיִרָהְו

 עֵלְּב סס םושפווסיש {. . ןעגנולשעג) . 6. ןעגנולש
 תיֵּב 100/8019מ'8 8גסמ (27 ס-) עינרַאסולש

 ,םיִלּועְנַמ תֶׁשֹרֲה
 ?סעע1פסעצ 01 8 ןַחֵּתְּפַמ עסצ (ג/ ןע--) 8 לסולש

 ,(ג םיִדיִסֲחַה לָש ברָה ליִלְג (011881610 1401
 ,חתפמל וו 81:616902 סי לסולש רעטמופ --

 תַלִמ 1:6ץ-וט014 (עז. רעטרעוו -) 5. טרָאװ -לסולש
 .(ןולמכנ ְךֶרֶעָה

 ורגָמ 90 01086, 1004 (0 2. ןסָאלשעג) 0. 6 } ןסולש

 .(קסענ רֹמָּנ 00 60801006 :לעֶנ

 ,לסולש ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עלעסילש

 .רָנְמִמ 10ס1:8ז19מ (2/. םערַאס --) . רעס ולש
 עוסנמ01806טזמ  ססת- (ע/ ךע -) = לטעצסילש

 ,הָזֹוח ,םיִרָבְּד ןֹורְכִז 6

 ,הָלְּבְנִמ 1806 :הָׁשיִמְל עס1188 (07 { -) 5. ףילש

 ,םפונש = םפילש
 6080169 (6/ ס--)  עֿפילש

 .(אבצ דיקפ לשנ הָּפֵחְּכ

 .-+םועס ץפע9 8. ישיִלְש

 יףיִרָח ףֶרֶׂש ןַיי םפעסמ8 טופת0צ ׁשייֵלְש

 ס0תס נֹומ ;ַעיִרְכַמ ןיַד ,--םצט1זע890/ 6. שיִלָש

 יטמסנמ 801061מ/ת0 18 6600811660 סמ 06

108.', 

 8סזחס- ֹוׁשיִלְׁש תַרְׂשִמ ,-- םעט1פפלסעפמוק 8. תו שילְש

 .-?םומפ 600081006 טטנ9מ םת םניט01?114י

 הֶׁשֶא 67

 ׁשיִא םג19} זמפמ (11

80401461-10/{ 

 רַאֿפ טכַאנ איד! ןיא ןקיר יב גנוטיידַאב חעטצעל רעד ןיא א

 ןײלק א) "יוזע תאיצמו ןיא (ב ,(7 טייז) "שייצכָאה רעד

 1727 םַאדיעטסמָא (שידיי ןוא שדוק-ןשל ןיא לרפט-רסומ

 י"ןינ ךָאנ ןיקנלש ןקנילש טינ לָאז רע :טייטש ,ד קרפ

 ןשיאערבעה םעד ןיא) טײצ יד ןעלטב טינ לָאז רע .ה ,ד

 ןיא (ג .("לושיבה איבמו ליעוה אל רחא וכלי אלו :טסקעט

 עשיריסה סָאד; ןיא ןיקצעניל יב גנוטיײדַאב רעטייווצ רעד

 ילסילש ַא ,61002 שיליופ ןוֿפ ץעזרעביא ןַא אמתסמ ;"לעגנגוי

 .ןַאפ ןייא וצ ןרעהעג סָאװ ,רעטינ ןיֿפ יד ָא



 טלעג-תּושיִלְש

 ומסמסע 66/081006 מוה תת 5. טלעניתשיִלש

 ,ׁשיִלָׁש דַיּב :םיִדיִקְּפַמָׁש ףֶסָּכ ם101018901

 סוני מת 081106 =. || ; = 1116 06. ?2. יִׂשיִלְׁש
 .-טק סס 96 168601ת8 01 980 ןהיִש

 "טמוי4 רשנלג +םועס ," 1618610ת- 8. ישיִלְׁשִּב-ישיִלְש

 .-8מוק 09 60ט81מ8 07 946 86606 96

 .--זםותס 18 זםֹומס ק/ש- ְךֶלֶׁשייִלָׁש
 ,לטעצםולש = לטעצשילש
 ,=1םותס, ץסטע8 7070. 1008. ךֶלָש

 ,הָלֹודְנ תּוּמַּכ םזס80 ףןט8ת11פצ 8 לַלְש

 ,בר ןוממ 8 ןכ116 0? זמסמסש טלעג טומ ללש ַא --

 .--16/ת8 80101מ0מ 2?- ְךֹלמַה-הֿמלְש
 .,תומיָּלְט = תֹומָלְׁש
 .שוגוולש = שוגעלש

 ,הָּבַמ 0680ס1, 118066ע (21- ס- !-) 8 רענעלש

 ,תֹוּמָלֲהַמ ןֵתֹונ

 ִּתְלִּב רטעסתפ :עֶר 086, 11, סט 66/ יטכעלש
 ,הָליִחְּב רֵרֹועְמ 1 תפוג8ססג8 ;ןֹוכָנ

 ,ער םדא 8 286 זמּפמ שנעמ רעטכעלש ַא --

 ,הער הנוּכ מת 6011 1460010ת הנווכ עטכעלש ַא --

 ,תוער םיתע 2816 411068 ןטַײצ עטכעלש --

 00 {םוטס 8 רטע020 1מ- ןשטַײמרַאֿפ טכעלש --
 .ןוכנ יתלב ןפואב ראב 1ס1ץט008110
 ןפואב רבד 90 8081: 1800ע16091ש טכעלש ןדוור --
 .(ןושלו ןוכנ יתלב

 ;ער בצמב יננה 1 תנמ 08617 014/ טכעלש זוא רָומ --
 ,הליחב שיגרמ יננה 1 1661 614
 26 18 ות 8 01101081 םיא טומ טכעלש טלַאה םע --

 .ןכמִמ בצמב והנה 602016104

 יער אל ץנספפלע 8000, 10168216 טכעלש טונ --

 ,(א םּוׁשָּפ ,רֶׁשָי 892189/ ם1818 60/ :טכעלש

 ,(/) הפוקז ידצ 1181 '168601 (ץנ קידצ עטפעלש ַא --

 ק10866 רטסזנֿפמ :הָעְר ,עֶר 6011 ֹו| 6 סטכעלש
 / ,הָעָר הָׁשִא

 יעַׁשָר ,העָה 1ט1066064688 4 טײקסטכעלש
 :עֶׁשֶר ט010866088 זער 02020688 4 טַײקטכעלש

 81080088) 290868  :הָרֶצ תנופ?סנסטתמס} ע0186נש

 ,הָליֵחְּב
 .לֵתַפְהַה 0 טו ש. =. ךיז ןעלגנעלש
 ,עכושמפעל = עקרעדנעלש
 ,עּפע לש == ;הָביִחְס הנפשות 5. פעלש
 ,רעּפעל ש == (0004.) עז. ס =) 8. ערופעלש

 00 0618 !ְֶׁשָמ בֹהָמ 00 0188 11941 0 6. ןפעלש

 00 םת88 0680 21088 0. 27 ךי ;רֵחַא
 ,רָחַאְתַה 0 06 0618466 ! תּודַבְכַּב ְךֵלֶה

 ,לָבֹׂש טעפ11 (6/ 0 00659) (עז. ס --) { עפעלש

 ,(5160+ שטיידכיוהלטימ) 8021108/ שטייד (א

 ןבָאמש --- 807 ==

 םיִדָנְּב ׁשּובָצ םֶרָא 289:ג0?0ת 5. עטנַארטעּפעלש
 ,(א םיִעּורְק
 .עטנַארטעּפעלש ךורב .ז ,עטנַארטעפעלש ךורב --

 ,תּודָבְכִּב הָכיֵלֲה 61881ת6 8100 . שונעפעלש
 ץהטץעסע, (2/. םיריופעלש ,ס = ,-) 8 רעפעלש

 ,םיִחָתְּפַה לע רַזֹוח ,יִנֲָע טסקפע
 ,םּוגָל בֵהֹוא 816606/ (2. ס= !-) רעֿפעלש

 + טַײק -|| :םּונָל הָמֹנ 816ס0ע7 00/ גורעֿפעלש
 ,תּונְמְנִמִנ 4166018

 ןשיל ץפח ינא 1 גמ 8166ץ7 גורעֿפעַלש ןיב ךוא --
 .םּונָל הָמֹונ היָה 80 26 816סע7 ש. 4 ןרעֿפעלש
 . - 03 8880שסס/ 00/} הסָּפ לָש
 עמש18000יש שטס'ת סת 986 20626} 8. שאר- לֶש

 ,שאר לֶׁש ןפמִּת ?זץיסעסס4
 ,השֹולְׁש ,שולָש = הֶׁשֹלְש ,ׁשֹלָׁש
 ,-השֹולִש = םירָבְד-הֶׁשֹלְש
 ,לושְליִש == לוׂשְלִש
 ,םישֹולְש = םיִׁשלָש
 תםפנתס 01 026 0? 186 תֹלָׁשְלַש

 .=- 41891009106 24006208 1ת 1160עסש

 ס1ג8ומ 0? 260681008, 11800- . ןיסחויַה-תֹלָׁשְלַׁש

6 018016 = , 

 ,-שולָׂש = תודּועְס-ׁשלָׁש
 {םס 401:0 2240 1886 10641 07 84 תודּועְס-שלַש

 ,תָּבַׁשְּב תיִׁשיִּלְׁשַה הֶדּועְּמַה 16 888

 8 ךע181ת 0!161ױ0 תודועמ-שלש רעטסָארפ ַא (/06.) --
 ,מושפ םדא

 ,-שולָש = םיִלָנְר-ׁשלֶׁש
 .= תשולְש = הֹלָבְנַה-יַמי-תשלִש
 ;הָסֶהְּת םֵׁש ,-.םפנמס; עסמסוטמ (2/ תֹומָׁש) 2 םָש
 ,םיִהֹלֲא םָׁש 686 םפצמס 07 4

 םש 288014000 תהצחס, 81188 םש רעקנופ (/,) --

 ,םירוסאה תיבב רבח 161/ס0ױ0-ץ1180061/  יִתְמֹא אל
 ,ריִהָמ ןט1010 1וטסנק 06/ עלנַאמש
 !ג-תנתת, 00816/ ןמ 1888 (41. סע -) 5. קינטַאמש

 ,םיִּומְרַמְמ רַכֹוט
 ,םּומְרַמְס 186 (ק/ ס=-) 9 עטַאמש

 .בֶבֵל ְּךַר שיא 8010-6ת9466 ןץסעפסמ
 ;גָגֹומְתִה ,ֹוׁשָפַנ הֹלָּכ 90 ןפמעטואמ8 ע 0. ןטכַאמש

 יַעְנֲעַּנְתִה 90 ץס2ּ:מ

 תסמ- !ְךֶרֲעָה תּוחְּפ רָבָּד 911116 (2/. ס -) 5. עטכָאמש

 .לָבָה ,לָפָּת רֶבָּד 6
 .ע טבָאמ ש = יײלעטכַאמש
 60 1:610106, 26 18018מ6 דשנ9מ ןס} ש. 2 ןכָאמש

 ,(ב הָחְמִׂש בֹורֵמ רַהְזִה ,רהָנ ,זלִע

 40ת081ת ,"

 והָבָחַס
 )09( 7 דז }ב

 -ָאמַאובַא ייב (ב ."רעדיילק עשעדיא איד, ןיא ןקיד ייב (א
 (302 83 ןטייז ,,גסיוא- ,ליבוי) "לרעגניֿפשניוװ ןיא ןשטיוו

 עיגָאלַאמישע יוד ,(55 טייז ,,גסיוא- ,ליבוי) "תומחבה רפסו ןוא |



 לָאמש

 ;קּושָּד ,רַע 8181 ;בָהָר אֹל ,רֵצ םפעשסוש 06/. לָאמש
 יְךֹרֶאְו קד 8168061, 9מנת 246 1
 90 06 גמ 8 01161081 60ת- לָאמש ןטלַאה (44.) --

 היה ,ןכסמ בצמב היה 616100) 90 26 ֹות 42ת06/

 ,הנכסב
 .ןֶמּוׁש ,בֶלֵח 984 5. ץ'לַאמש
 ,רֶצֹוא טע;ספ8ט16, עמומס 03 ר008168 5. בורנצלַאמש

 .ןֵמָׁש קֶלֵח 184 םסעצומש (עז. | -) . גנורעהצלַאמש
 .ןמָׁש 18 46/. גוצלַאמש
 .תּוּכַד 9מ100688 ;תּורָצ תגפניזיסלטמ088 8 טַײקלָאמש
 1016 !הָהיִדְּב 6201 8ֹוסיש (21 ס--) . עצנָאמש

 יע טכ ָאמ ש == !קיִר םּופְמִּפ 9814

 ןעקָאמם ףעקשטָאמס = ןעצקָאמש ,ןעקצָאמש
 | .| ע צק ָאמ ם

 .זָאווָארַאמ ם = זָאװָארַאמש

 לה ןפֹואְב לֵשַּב ,רֵּטִב 90 8ססטס, 0198186 שש 0. ןרָאמש'

 ,(רשכ)

 ,הָריִחְנ 8מ1140 ם8תסניז (2/ ס -) 9. ערָאמש

 ,רֹוחָנ 90 8218, 8םסנ'ל ש. 4. ןערָאמש
 ,בֹרָצ יקֹקִע :באָּכ סס ץפנת, 8026 שש 4 ןצרַאמש
 .=סץעעצססע;10ט8 םּפזמס 210/08:06 . יאֵנְנ"םָׂש

 89089887 !תַּד תַרְמִה ,-ס0ת0061808 5 רַמְׂש
 ,(א דָמְׁש תַרֵוְּנ 4601:66 03 ס0018100 !תֹּודָּמְׁשִמ

 .םֶמְרָפְמ רֶבְּד טסצמססמומק 1600 . רֹבְד"םֶׁש

 900 ש ?. ךױ--| ו:דֵמָׁש 00 ססםצסעפ ש. 6 ןֹרַמְׁש
 ,דֵּמַּתְׁשִה ,ֹותָּד רֵמָה ססמטסעפ 0068611, 24/ץסל6

 הֶׁשֵא טטפמפלסמ שסעמפמ (2/2 ס=) 4 עצינלעדַמְש

 ,הָבֵבֹוׁש
 ׁשיִא טּפםססמ ?60סױ0 (2/ סע -) 8 קונלעדַמְש

 ,בֶבֹוׁש
 סע819 6110, 8ע01?0 (ע? ֿפעק --) 5. ּפָאק|-רַמְׁש
 ,לֵכֹונ ,םּורֲע םָדָא 1806, 6

 סע819} 604106} אמפטנאמ (2/2 =) 8 קִיטשידַמְש

 .לָבֵנ ,הָמֹרִמ ,הָמרֶע תלּוּמחּ 101
 8 הבל 1681 01 2 566 (ע/, תֹומְׁש) 5. המש

 דטסני081688 (/4/.) :שֹודָה רּפַּסִמ לֶּדְבנ הֶלֲע טססע

 .(ב ְךֶרָע רַסֲח יִתּורְּפִפ רֶבֶּד 1606 03 119סש8?גע6

 186 תהזמס 01 (1064 {ת 986 16100/8 4. היוה-םֶש

 .*= הוהי

 ייטמס 0180148018006 תהזמס/" 16 =. ׁשרֹופְמַה-םָׁש

 .- םפנמס 01 6606 1ת 906 1699618 הוהי

 ךיא ביג גנוטידַאב יד .טנַאקַאב טינ ךימ זיא טרָאװ םעד ןוֿפ

 ,גנַאהנעמַאזוצ םעד טול
 ןטסואוַאב םעד ןוֿפ הרבס ַא טועהעג לָאמַא בָאה ךיא (א

 ושיריס ןוֿפ זיא דֵמָש זַא ,ל"ז ץיוועזבוד רעב םהרבא דמולמ

 ןֿפּוט ףעלבוט (דמעַׂש) דמע ןוֿפ לַעְּפַש ןינב םעד ןוֿפ

 טכַאמעג זיא טרָאוװ סָאד ,טָאג ןוֿפ ןעמָאנ ,םָש ןופ זיא המש (ב

 הפָנַּכ ןוא םֹוּכ ןוֿפ הסֹוג יװ רעגייטש ןגיבלעז םעד ףיוא

 יףָ;ָכ ןוֿפ

 שרעלקומש -- 608 --

 510016 תפגמס/* תפנמס 0804 10 = ׁׂשֹדֹוקֲהיטִש
 .=- 611108 םטטניקס 8

 ַחֵרְבַה ,הָבָנְנִּב רֵבֲעַה 60 81008816 2 6. 4. ןעלגומש
 ,םָכָמ

 ,הָּבָנְנִּב ריִבֲעַמ םממט2810 (ע. ט-= !-) רעלגומש

 ,םֶכָמ ַחיֵרְבַמ
 8 1816? טסםס ?טזתפ תוטםק 180 (/2) פ רעזומש

 80906ת0108 01 2 880046606/ ס} 0820ת0

 ,םּוּפְמּפ יֵדָי לַע יִגְוְנִח תַעַּד בַסּמַה בג
 .ׁשֵּפִמ 8ֹומק1ספסמ, 1001 (ע? ס -) . רעגיומש
 .ןשיומש ,שיומש = ןסיומש ,סיומש

 ן2נמ'מ- !םיִׂשָבַּכ רֹוע !8תמס-88ות (2/ |  --) 8. שיומש
 ,זא ׁשַּפִמ 1001 (//0,) :םיִׂשָבְּב רֹועֵמ דָגֶּב םומומ

 00 8008181186 שיומש םעד ךוז ןעוורדרעבוא (406.) -

 ,רמחשה
 ,םיִׂשָבְּכ רֹוש לֵׁש 01 !81ממ-8ת 60/. ןשיומש
 ב ַחיֵר 8ת:611) 0409 5 סכומש
 ,רעלגומש !ןעּלגומש = רעלכומש ,ןעלכומש
 . = 6189 אז. הנֹומְׁש
 680 6:880008 26ת60200028 4{. הֹרָׂשָע-הנֹומְש

 == (6 6004/:/ 00?/סי)

 .=- ס1םםסש תסשח. םינֹומְׂש
 ,הָׁשָא תַוְרָע סטמפ (0074.) (עז. ס --) 8. עומש

 הֶׁשְדָח ,- םסישפפ עסץסעפ (ע/ תֹועּומְׁש) 8 העּומְׁש

 ,הָׂסֲעַמ ,רּוּפִמ 8ססײש !הָעיִדְי

 .- 2006 תסיספ 8006 1101008 5. הבוט-העּומְש
 .= 086 םסישפ, 6011 110198 +. הער-העּומְש

 ,הָחיִׂש 6180088108 :הָחיׂש 9818 (2/ |--) 8 םעומש

 ַחּוּבַו
 (םופ 18 רטסע9ג 00ת- טעומש ַא ווא םָאד (66.) --

 ,הזב ןנובתהל אוה יאדכ 8106118
 ַחֵחֹוש 90 ס180ט88 :ַחֵחֹוש 90 1814 ש 2 ןסעומש

 .ַחָּכַוְתִה
 ,דוחיב ססס1811 טמעומש רעװ --

 ןְרְּבִד 980ש661, 688000ע02 (21 =) 8. רעסעומש

 .ןֶמְּפֶמַּפ
 .הָמָהְו ,הָאְלָח 6119, 3116 . ץומש
 ,לֶאֹוְמ ,ךֶלֶבְלמ וזיק, 1198 60/. גיצומש
 10 8011 סתס- ש. ?+ ךיז --|| ;לֵאָנ 0 8011 ש. 6. ןצומש

 ,לֵאָנְתִה 4
 ,קֹרָׁש 90 2188 0. 4. ןרעצומש

 ,תֹולָמְלַמ הֵׂשֹוע 1860-10816 (27. ס -) 4 , רעלקומש

 טט16 03 2 1806 זמפס2 (27. 9 -) 8 עקרעלקומש
 ,תֹולָמְלַפ הֵׂשֹוע תֶׁשֲא
 ,תֹולָסְלַמ תיִׂשֲע 1806-181:10* 8. ײרעלקומש
 הֵׂשֹוע לָׁש 04 8 1800-10840ע2 46/ שרעלקומש
 תל

 ייא ןשטיװָאמַאובַא ייב (ב ,לוקַארַאק ,5002012516 שטייד (א

 ,(99 טייז ,,נסיוא רעסעדָא) "רעמורק ףעד עקשיֿפ;



 קַארומש

 .תָקָרָּב ,ּדְנֵרְמְסֶא 8מנ88860, 61061816  קַארומש

 "יפה +0 זמס 206 1 ןעע- ְךֶל רֹומְׁשֶאְו יִל רֹומְׂש
 וחנ1} םיט8נ0 101 1866, 026 8006 ?טעמ 606-
8090 801068 == . 

 ,חרּומְׁש -הצֵמ == הרּומְׂש
 סתס טסמס 6808 0826- (01 סע -) 4. קונהרּומְש
 הָצֵמ לֵכֹוא ?ט11ץ ץצסק21260 288807ס/ 6
 ,הָרּומְׁש

 סתס ישוגס 18 824181106 שופג תֹוא 4 ןקְלָחְּב"חְמֶׂש
9 +. 

 1ס81ט39} :הודח ,-ןסצ (2/ תֹוחְמִׁש) + החְמִׂש

 | ,הָּתְׁשִמ טּפמג01 ;הָניִגֲח
 ןס} 2460 8180תמ088, 81089 ןסצ = ןוׁׂשְׂשְו-החמִׁש

 | ,הוְצִמ - תחְמָׂש = הוְצִמ-לָש-החְמִׂש
 יס1ס1סומש 01 ?מס ?6עפשש- +. הֹבאֹוׂשַה-תיֵּב-תחְמִׂש
 גמ 01 טט8061 ' (/68/00400/ 2610 00 126 6
 0008 ס}/ 406 1908/ 0/ 206060000/08) 40 000-

0 126 {0 /061610010 1006 {0 200600020/400 
 .--|ס} 1006 60 6'1ו116 407068)

 .-עסווש1סט8 168/1019 4. הוָצִמ-תחְמִׂש
 1610101מ8 01 9מס 186 (2606 0/ . הֹרֹוּת-תחמִׂש

(1'006/7:00/69 0 6054/, 106 0108400 /;000 1016 

6 40 1600 48 1:000 126 /0 8000400 1084 6/} 

(19:/7:0600401165 = . 

 ,חטיִמְש = הטָמְש

 .- 8006 םהנמס  בֹוט"םֶׁש

 4211 0010, 8060801008 00. עלַאימש ,ענלַאימש

 ,דַחַפ יִלְּב ,בֵל ץיִּמַא
 80810-8906, 80ת10100064 (2/ פ -) 8. עגומש

 ,תֹויְוְז דָדֹומ
 ןתו8 18 00 1:600- עגומש םוומש לקנוו רעד --
 ,הרשי הנניא תיוזה 2018

 זגו8 18 206 עגומש רעד ךָאנ םונ םוא זוא סע (70.) -
 ,(א וצפח םע םיאחמ חז ןיא 90 218 1141מ06/

 ,לֶוְרַּב ׁשֵרָח .הֶּפִנ 0180/801+מ (עז. | -) 8. דימש

 לָוְרַּב ט;סט406 געסת, 8010 ועסת 4. ןזַײא-דימש

 ִּךַר לֵורַּב ,הָׁשְקִמ הֶׂשֲעַמ
 ,לשָח ,לֶוְרַּב ׁשֹרָח 90 1016, תפצמזמסז ש 6 ןֹרימֹׂש

 ןוממ חירה 40 001 תג0תס9 טלעג ןדומש (40.) --
 ,ברל

 ?ניסתנו8810מ, 1616886, (2/. תֹוטיִמֶׁש) 5, הטיִמְׁש
 8800841081 ץס81 (86060/8 4060 000000 6

 020046006 11600י0005) 6000000 10/2408 186 1006 08

 60 146 ן5/1060 6000 017 060/8 1066 70 06 1660560)

 ומס ןגס תואעזע ;שיסורניילק ךײלגרַאֿפ ; ןצישֿפיל ייב (א
 ,טרָא ןֿפױא טינ ,גיסַאפ טינ

 ץכערומש -- 809 --

 0006 1תמ 8 1009: המימש ַא ןוא לָאמ ןווא (60.) --

 ,ךרא ןמוב תחא םעפ 1116

 תֶׁשֲה םסטס 01 8 טגסוגמ (2/. סע -) = קישטימש
 ,(ףונכה לע ןגנלנ

 ,רעגיומש = רעגוומש

 ףר .ׁשיִמָג 41641016, ץ11889 060/). גידַײמש
 אקֹוחְצ תַּב ילַמ קֹוחְצ פנמנ1ס (2/. ןע -) 5 לכײמש

 ךַחֵנְמ םזמנוומפ 46/. גודלכוומש
 .ְךֹהָנ 00 810116 0. ןעלביומש

 ,(ב ?(ןויזב ךרדכ ׁשֹודָק 1101 (604.) 00/- גולַײמש

 ,ןשיומש ,שיומש = ןסוומש ;סוומש

 רַּפַי סס שמות, 1888 ({. 2. ןסימשעג) ש. 6. ןסַײמש
 ךֵלְׁשַה 10 ?םניס, םוגת} ;הָקְלֲה ,םיִמֹוׁשְּב

 ,בָּכַר 60986מג8מ, םתנטסע (20 סם -- י--) 8. רעטַײמש
 ,ןֶּפַה שטסמסנ+ (6װ 6 20:2) :ןֹולְנָע

 .(עהַאממ == (םיַתֹפִׁשה לע ףֶעָק 1080, 8סטנמ  עַײמׂש
 1118 מס? 18 8061!  עַײמש וד םוא טנור םע --
 | ,ויפמ דרוי וריר

 - קּוסָש היָה טס טט8010, 00 טסנעק טטפ} ש. 4 ןעַײמש
 ,דֹאְמ

 .עטכָאמש = קורדנימש

 6126מ 487 01 +גס 16880 0+ 5 תֹרְצַע"יִניִמְש
8 -, 

 םמ 6186 01 גמ 618ת/מ, 2 = תיניִמְׁשִּבֶׂש-תיִניִמְׁש
 ,דֹאְמ ןְמִק קֶָּלֵה , -- יטסײק 8811

 .ךּופ ןנ8186 ( /0* 426 ,1066) 8. עקנומש

 ,ןסטומש ,םעומש = ןסעומש ,סעִימש

 םט;| ;תּוקְלַמ ,םֹוׁש תַּכַמ ןבממ (2/ =-) 8. ץימש

 ,הָכָלְׁשַה
 טטנסת תת 640688, רעבורַא ץומש ַא טומ (66.) --

 .ידמ רתוי ,ףדוע םע תגסנס 9מ8מ 6ת0סטג
 .ץומש ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לצומש

 שש . ךז -||וְּדַלְׁשַה 90 ?םעסש; םט} ש 6. ןצומש
 ,ךנז ןֿפרַאװ ==

 .קושטומש = קומש

 ,הָחיִרְמ ,הָחיִׁשְמ םנמספנ1מ 8. רֹימׂש
 1 ,חרמ ,חׁשמ 0 8ת1681 רומש ַא ןבעג --

 .םעמ 8 110016 ןפול וד רעבוא רומש ַא (46.) --
 םנמוג166)} !רֶמְׁשִמ , -- טא?סמ (2/. תֹוריִמְׁש) . הריִמְש

 | ַעיֵמַק , -- 981181048
 ,רמשמה לע דֹמש 60 8669 וט8100 ןוומש הרימש --

 ,הָחְׁשִמ םמספוי  םיס886 . ן'בערימש

 שטיידכיוחלטימ ןוֿפ עיצַאניבמָאק ַא רשפא זיא לכוומש (א
 .רעטכעלעג ַא ,5101600 שיליופ ןוא ,לרעטכעלעג ַא ,5161

 ורעדניק עשידוי ךיוא ןינעז רימו! :ןשטיװָאמַארבַא ייב (ב
 רעסעדָא ,"יעמורק רעד עּקשיֿפוו) "אייז איוו עגיליימש עכלעזַא

 -שניוװס "תונשקעעגילייטש עשיהאנ סָאדו ;(53 טייז ,,גסיוא
 ,(245 טייז ,,גסיוא ,ליבוי ,"לרעגניֿפ



 ןרומש

 זס (7/.) וַחׂשָמ 00 םעמסםע) 210886 שש. 4. ןרימש
 9ס טגוטס (ץָֹ) וַעּורְג ןְסֹואְּב בתָּכ טסע6

 ,דָחַׁש
 (/30. וַחֵׁשֹמ םעספ8סע (ם ס= ,=) 5. רערימש

 ,ןֶּבְתַּכ ,ַעּורְנ ןָפֹואְּב בַתֹוּב 8ס1100161
 80110- !הָחיִׁשְמ םמנסםננמפ םיעספ8ות . יירערומש

 ,תּונָּבְתַּכ ,הָעּורְג הֶביִתְּכ ט112

 ,-הגֹומִׁש = הֹרְׂשֶע-הנֹמְש

 .- ס1ו06-ס1} . תיַזְןמָׁש
 ,עגעגעמ = עגעגעמש
 .עקנַאטטממ = עקנַאטעמש
 .ענעטעמס = ענעטעמש ,ןטעמש

 יץַּפַנ סס 4858 ש. . ןרעטעמש

 ,ןעַײמש = ןהיֵעַמְש
 "נספ, 00 18:861" 06001088104 +. לאֹרְׂשִי-ַעַמְׁש
 6401810- 466 || ;-04 061161 ומ 480 046 4
 םסנק ! !הֶחָּלַּב לֶָׁש הָאיְרְה םסנסת 04 40ע10/
 !הָעיִׁשֹוה

 ארק ּוטוַש 90 סניק 909 ס! לארשי עמש ןעַײרש --
 ,הרזעל
 8010692108 ץצסקפעס6 זופ 180 5 ץכעכלעמש

 ,ןָמּוׁשְב יּוׂשָע לָכֲאַמ
 00 01  !רַצ הֹׂשָע 90 1846 םתעעסרלש 0. 64 ןלעמש

 .רצֹק ,טֵעְמַה עמומ18מ / סטס11
 ,הֶכָּתַה םמגס19ומ8 5. ן'לעמש
 ,עינדור = ןוויוא-ץלעמש

 ,זא דֹובְּכ 186 (/. ךע -) + לצלעמש
 ט0 . = ךיז --| :דֵּתַה 90 1616, 9086 +. 6. ןצלעמש
 {ס 06 6461804060 (/:/) !םֹמִה יִדֲמְּנַה 6

 ,גֵנַעְהֶה
 ׁשיִא 1ג0110800} ?81מו גע (20 9-) 8 עקלעמש

 ,בּוׁשָח םֶדָא טעסנמ1מ0ת9 עס1ע80מ !דֹו
 טס 06 101110806 עקלעמש ַא ןצעמוא טומ ןַײז --
 ,ודוס שיא היה טנפמ 8 טס180ת

 6 18 0106 8 ץע0- עקלעמש רעצנַאנ ַא ווא רע --
 ,דואמ בושה שיא אוח תמומסתפ 1186

 היִה 90 06 1640004660, 26 18זמסט8 0 4.ןעֹמָׂש

 .םֶמרְּפִמ
 םיטארעפע0 1610 (4/ סע-) 8 ץָאהרעדנעמש

 .ריִהָמ אל םָדָא
 קומסמ (0/ פמ//) !הָחֶרֲה 8מנ (עז. | -) 6. קעמש

 ,(קבט לש עַּבְצָא אֹלְמ

 ,חירה 90 8111 קעמש ַא ןָאט --

 עבצא אלמ 8 ץנתסמ 01 8011 קעבַאמ קעמש ַא --
 ,קבט
 תספ 10019מ 8 קעבַאמ קעמש ןווק טרעוו םיונ (46.) --

 ,םולכ חוש וניא 828
 הֶחרֵה קַּבִמ םמט4 +. קעבַאט-קיעמש

 ,ץנַאלג ,56010612 שטייד ןוֿפ (א

 רעסּפַאנש -- 810 ==

 00 6. 4.ןוַחיִרָה טס 8061 8069 ש. 6. ןקעמש
 .ףֹדָנ ,ַחיִר ןֹתָנ טנע 1

 .קבַט הירה 60 4906 8תט3/ קעכַאט ןקעמש --

 ?ם18 18 םס9 ץ108- טונ םוא טקעמש םָאד (/40.) --

 הוה רבדה 8148 40 תוממ, 110 0068 תסס 1166 8
 .ול םיענ אל
 006 18 118016 עמרומט םומ טקעמש סָאד (/20.) --
 שיא ױּפצ הוכ ןוָע לע 90 1עגקני1פסממסמפ 101 188
 ,רמאמח שנעל

 0400נ008, 11801809 00}. גירעקעמש ,גורנקעמש
 .םָׂשּב ַחיִר ןֵתֹונ תעסצמ8010 : ףֶדֹונ ,ַחיִר ןֵתֹונ

 8002, קסז?טנמס8, 00018 +. ץ'כעקעמש ,טטכעקעמש

 ,םיִמָׂשְּב
 ,םיִׁשְמֹול ןְבָא סעגסעיק 5. לנרעמש

 הָחָּפְׁשִמ 1810117 (6004) (2/. תֹוחּפְמַׁש) . הֹוחֹּפְמַש

 ,(ןויזב ךרדבג

 ,דאְמ ןְמָה קֶּלֲח ןס8161016 . ן'ֹמָׂש
 אֹל תספ 8 ןץ821016, 409 8 1016 טונ ץמש ןווק --
 .המואמ

 ,יִפֹד , == 0167018מ, 1801+ 5. לּוסַּפ-ץמִש

 280 עסץט?ס; 81804406/, 0612102000ת4 5. עַרי"טְֶׁש

 ט08016} (ןז. םיִׂשִמַׁש ,םיִׁשִמַׁש) 8  ׂשֹמַש ,שמַש

 {םס 1086 ראנ?מ :תַמָנְּכַה תיֵּב תַרֶׁשְמ ,--8ס0?8ת
 דאמנסמ 180 118מט/8מ 110008 26 66

 18ס 1008: :הָּכְנֲהַה תֹורֵנ ֹוּב םיִקיִלְדַּמֶׁש רֵּנַה ,-
 8086 םטצ} יטםוסמ 486 101808 07 2 הֹציִצ

 לָׁש תֹויְלִח ֹוּב םיִבְרֹוּכָׁש ְךֹרָאָה טּוחַה ,- 80 6
 ,הָציִצ

 ,ׁשֶּמַּׁשַה תַרְׂשִמ 0086168מוװ, 86490ת8ת10 +. תֹוׁׂשָמַׂש

 .-- 986 םסזס ט8ת80ת 4/:- רֹוּבְגַה-ןוׁשְמֶש

 ט8'68010 ס* 8'804900 0116 (2/ ס -) 9 עטשמש
 1010816 8090684826 01 486 רסס- !ׁשָּמַּׁשַה תֶׁשֵא
 חַרְזָטְּב תֶׁשֶּמַׁשְמ תגסמ'8 ץססזמ 01 2 8םץ6

 ,חָסָנְּכַה תיֵּב לָׁש םיִׁשָנ
 888186809 01 4 2086016 0/' 80890ת +. ןטקי-ׂשמַש

 ,רֹוּפִמ טג11, 0688 (עז. ןע --) 5. לבָאנש
 .- 4811:664, סנגופצ ; 6181146 . האִנְׁש
 . = 08081088 286:66 . םניִח-תאֵנְׂש
 .לענש = !לָאנש

 ,םָוְבַא טוגס216 (עז. | -) 8. ?לָאנש
 ,ןֿלענש = ןלָאנש
 ילָּגַר סס 8םעֶצ ש. 4. ןפַאנש

 .ףֶרָׂש ןִיַי טנ84צ+ (2/ |  -) 9. ספַאנש
 םוכ הֹהָׁש 90 1846 8 11מ/ םפַאנש ַא ןכַאמ --
 ,ףרש

 ,רֹכָׁש סס 1016 0. 4  ןפפאנש

 ,רֹוּכְׁש 6121816, טטק1סגי (2/. -) 8. רעספַאנש



 1 -- ןַאטופַאק-טפַאנש

 ,רֹוּכִׁש ןוקמוסנ (/06.) (ןז. םע -) =. ןַאטיּפַאק-טפַאנש
 ,(םד זיקהל ןיכס) לַמְזַא 462נמ (7. ס --) 5. רעפַאנש
 סס81מ 1606, טס80811צ ( 1 )--  8. ווורב-רָאנש

 ,תֹובָדְנ תַׁשָּקַּב בָּתְכִמ טטץץ11681100
 .רֹחָנ 0ס 8םסעס, 8םס0 0. 4 ןכֹרָאנש

 ךהל 00 8עסמ06 !תֹובָדְנ ׁשֵּקַּב 90 204 ש. =. ןרָאנש

 .טַּפַח ,ּלֵּנַר 00 8עצ 808 ע00 !הָּכִנּפ

 ;תֹובָדְנ ׁשֹּקַבְמ טספפפע (עז ם- ,=) 9. רערָאנש

 ,הָּכְנִּפ ךֵחַלְמ םעסמס1
 ; תֹובָדְנ תֶׁשֵּקַבְמ הָׁשִא 0ס8091-יחסזמפמ 8 עקרערָאנש

 | ,הָּכְנַּפ תֶחֶכַלְמ 1001816 טמסמפסע
 ,רֹכָׁש סס ?וקמ1ס (5/.) =. 4  ןעקשָאנש
 .= ע61181ס8 1010101:8006 +. תַדֲה"תאִנָׂש
 , = 1401481 סתנמנפש 0100 281166 . תֹוָמ"תאִנְׁׂש
 90 צסױס} קעסנגנ86 (6 000/400400 ש. 6. ןרֹרָנְׂש

 ,(תטנכה תיבל הבדג) רֹדָנ {40 6: 70000006/:8)

 .-- ץספ1 (ז. םינָש) 9 הנָׂש

 .-168ץ-ץספצ . תֹרָּבּועמ-הנָׁש
 .-0828886 (2/. םייּונְׁש) . יֹונָׂש

 .- סמ2מפ6 01 מ1806 8. םֹוקְמייּונְׁש

 .-ס0,28286 01 תהזמס  םֶׂשייונָׁש

 הֶּפ יםֹטְרַה 8204, גמגע216 (2/ |=) 8. ץ'יונש
 .ףּורָׂש הָליִתְּפ הֵצְק 8מט11/ 1ט88001 !(היח לש)

 ,לבומדוָאנ = לכוטפונש
 יקונמ = קונש

 ,ליִתּפ ,הָוְקִּת 8910 ססע0, 1806 (ע/. | =) 5. !רונש

 הֶּלַּכ 608080061--|86 (עז רעש)  :רונש

 ,(ןבה תשא)
 ,םיִליִתַּפ 18068 8. 1 סעלדַאװָארונש

 8סעותפ 30 (2/ ס -) . עינַאװערונש ,עקווָארונש

 ,ֹוּב קֵּדַהְל ליִתּפ 1896
 ,םיִליִתּפַּב קֶּדַה 90 8610 1806 0. 6 ןעווערונש

 םיִנָׁש = יֵנְש
 860006 זמּפמ 8. || ;-8000260 000, תשא ינָׁש

 יִנְׁשַה 081164 טק 90 886 1680109 01 486 186
 .הָרֹוּתַל הָלֹועָה

 800006 שופג ?םוע8/ ע018-  יִׁשיִלְׁשִּביינַׁש
 ?וסמפמֹומ 01 ?טטס 6008188 01 יאמסזמ 026 8

 01 986 1189 עיסזמסט6 2426 086 0086 07 6
6 86606 = . 

 *84000264 יח108 8600ת6," 16180108- .. יִנָׂשְּבייִנָׁש

 .--8מומ 01 ס008148 01 986 1180 1610006/

 110808/ 2460 '28018087 5. 2/  יִׁשיִמִחַוייִנָׁש

 (206 !וטס 15/:06 00 10/000// 106 1:000 09 7600 40 6

6 0008/ 400049 10/4000 090 

7840 } == . 
 זיס2ץ1מפ גגפניטס89 ;ְךּוּתַה סט9 (קז.| - ,-) 5. טינש

 ,גֶהָנְמ ,ְּךֶרָד זמפמתמסנ/ 188מ1ס0מ, 8116 (/34.) : ריִצָק

 6ניש-200648- 1061- (/. םיִרְחֹוס .-) 8. רחֹופ-טונש
 ,םיִניִרָא רָהֹוס 0480, תם

50100000466 0 

 גודנעוונש -.+4

 תַרֹחְס 0עע-20008) 106106ע/ 5 הֹרֹוחְסיִטִינׁש

 ,םיִניֵרָא
 .רֵצֹק 168מ069 (ץז -) 8. רעטינש

 .ריִצָק תתויטס89-?וזמס 5. טַײצ-טינש
 םזע-20008-8מסץ תמסנ- (עז. ןע --) 8. םָארק-טונש

 ,םיִניֵרָא רַחְפִמ תיֵּב 661
 ,רחֹום"מונש == רעמערק-טונש

 .גָלָׁש םתסיש (קז ןע -) 8. וונש
 ; פא ןינש רעגורָאיַארַאֿפ ַא (604 -- תס9מ1ת?

 !אֹל ללכ םססמומפ 01 1860 1
 תס9 40 יינש רענורָאיַארַאֿפ רעד יוװ ןרַא 4660 --

 ,ללב תפביא אֹל 60ת0ס1מ ות 9460 1
 0ס ץ2ת/7 תס וונש ןגורָאיארַאֿפ םעד וו ןרעה (446.) --

 ,(שיא ירבדל) ללכ בל םיש אל 46001110 טט848006ט 61

 יגָלְׁש הָּפְבִמ :גָלָׁשַּב םםסישצ 66). גואוונש
 ;גָלָׁש תַמַרֲע םתסיש-01119 (ע/ גרעב -) 8. גרַאב|-ונש

 /  גָלָׁש רַה פמסוט-ס8/מס4 תגסטמ?ות
 לֶזְרַּב חול ם8סעסיט-1800 (ם ס--) 5. ןזַײא-דַײנש

 ,םיִגָרְּב תיִׂשֲעַל
 ,הָרֵמְוַמ עעטמומפי-םססעצ (ץז. ס -) 8. רעסעמדַײנש
 00 !ְךֹתָח 90 סט9 (ק. 2. ןסינשעג) 0 6. ןרַײנש

 10 !(האוכת) רֹצִק 90 1680 ;(ישע ְךֹתָח 06

 ךַיז -|| :באָּכ סס ץפומ ש 7. || !הָקָלֲה טמֹומ/ 188
 {ס סט9} םזץסרש (26600) וְּדַתֶהֲה 00 06 סט6 2 75

 ,(ם ינש) מֶע

 19 216848 זמש 0683 ןצרַאה םַײב רומ טדטנש סע --

 ,יבל באכי

 046 08010 18 לדנוק םַײב רענײצ ךוז ןדשנש םע --

 טט941ת8 108 4600מ, 986 0210 18 1661מ3מ8
 ,דליל תוחמוצ םינש
 6206 18 8 טֿפעשענ ַא םוא רַאֿפ ךוז טדײנש םע --

 די חלשמ ץעס80/009 09 8 2ט810088 101 תוזמ
 ,ול ףקשנ
 םס 18 ם8פץקוינתק בר ַא ףיוא ךיז םדַײנש רע (46.) --

 ,בר תויהל ףאוש אוה 60 ם2ס 8 זהמוג

 .שונעמורג = שינעדיײנש

 418000-117 !םִיַח 6810ע (2? 9 -) 5. רעדַײנש

 - / יפְִִנּכַה דָרֶאָו ףּוגה ְּךֶרָא בּובְז ןיִמ
 00046תג161016 1800 (ן? סע -) 5. קורעדַײנש

 הָוְבִנ טָּיַח
 ,תוטיח 8'481101 4846 ., ַירעדַײנש
 ס81109088) (10 ס-) 5. עקרעדַײנש ,ןרעדיױנש

 ,םיִדָנְּב תֶרֶפֹוּת ,הָמֵיֲח 61:688181:61י

 ,םִיַח לֶׁש 01 8 18ג101 00/. שרעדַײנש
 .רודכ לע :ָלָּׁשַה ּוק םסיש-1126 )-0600(  6. עינול-יונש

 .(ץיראה

 ,גואוונש = גודעוונש

 ,גִָּׁש רַגְרִג םמסדח816 (ץז. ךעל --) 5. על|עװנש
 ,גָלָׁש דֹרָי 00 םתסיש 6 4 ןעוונש
 נלָׁש ליִפִמ םמסיש/מ} 66). גודנעוונש |



 רעיינש
 222 2855 יב 5 =

 טב+ נא וירא

 8תס0-סהץע00 תסטת?פת (;0 ס -) + רעוונש
 ,(א גָלָׁש רַה

 ןצַײנש
: 

 ;(ףאה תא) םהָמ 00 }סט (126 0056) 4 6.

 ,(רנ) טֹהֶמ 10 8431 (6 6016)

 ,םינּפ .ז ,םינפ טָאד ןרומִש ןוא זָאנ וד ןצַײנש (46.) יה

 ,הֹוְנ טֹהמִל תַבְצ פתט1:018 + רעצַײנש

 .רעצײנש = לרעש צַײנש

 טמס זושס 120168 01 180 9 ע? תיִרְּבַהְ-תוחּולְיְיִנְׁש
(210865 /0 460103 16/) 00760806-, 

 + ט106-8148 5 ךלמל-ינש

 .-?שטס םשת םִיִנְׁש

 ,.1סס 5. עז. םִיַנְש
 8ת00080 ךץס8ע9) 01000 4. 2/ תֹוינֹומדַקיסינְש

8 =, : 

 ,ףֵסָה 10 8840 ש. 6. ןפינש
 .הָביִנֲע 410, 00016006 (2ז | -) 5. םפונש
 ,לָסֵס הֶׂשֲעַמ ס8עט00 חסעצ =. טעברַא!ץונש
 ,לֵסְס 10 ס8ע+06 ש ח. ןצינש
 יֵטָמַּפ ט8עץַאמ (ג ס = .=) 5 רעצונש
 .הָליִסְּפ ס8עטותא 8. יירעצינש
 ,9קווָארונט == עקוווהינש

 ,ליִתְפ םסעומק (ןז. ךע -) 5 לרינש

 .-8600ת01צ, ֹות 186 860000 ק1800 000 תיִנָׁש
 ,עַּבְצָאְב הָאיִחְמ 410 (2 {-) + ילענש
 ףט1סעע 606. || !ריִהְמ ףט1סא) 44 600. !לענש

 ,ׁשיִח ,רֵהֵמ 182101צ
 הָצְקִב רטס ,עַכְצָאְּב אֹחְמ 40 10 6 6 4 ןלענש

 ,עַּבְצָאָה
 .ריִהָמ עֶסַמ סצעגס88-עה/ת (ןז. | =) 8 גוצלענש
 ,תּוריִהְמ ןוג10ע 2088, 2871619/ 5 טַײקלעגש
 ,רֶׁשָא 1016 (4609ו+) (2י ןע -) 5 םָארטשלענש
 ץטץעקצ (0/7/.) ולֹולְּבִׁש 8881 (20 58ע-) 5 קענש

 -קענש += ;(םלועה יכרד עדֹוי וניאל יוניכ) קֶנֹוי ,קֹוניִת
 ,דָא ר

 זט800 (0/ 0 106/00) (ןע. רעדער -) רָארװקענש
 ,(תרשרשה בסת הילע רשא תידודהה) ןֹועְׁש לָש ןֹוליֵלְג

 ,פערט*לרנוווש = םעוט-"קענש
 ,עקווָארונט = ןעווערענש ;עיגַאװערענׂש ,עקווָארענש

 ףעווערונש יעיגַאוװערונש
 {טס פו סע40װ8 0? 106 םֹורָדִס הׂשֶש =+-09ש- םַש

 8 800 01 זגס מ001:8 (ע1. | =) 5. | ; -- 8106
 ,רּומלַּתַה יֵרְפִס תַעּובְק 07 110 1816

 +חס 800 ץסותפ 0? 180 מטזמבמ 84 2 ןידיִג-ה'פִש
 , = טס6י7 (000000:00 40 176 6:0060005)

 םזחהו} 660 01 3116. '281- (17. ךע -) פ. ל"פש

 .ןצייורוה יג (א

= = 642 -- 

 ּו

 1808 01 60 ןהוַטק תיִנְבַחְּב םֶפֶרֶנ דֹומְלַת עג
 ,(א םיִמָלְק רֹורְצ 8

 46/616006 1ת א תויִלְו-ִרּוּבעְש
0 -, 

 6, 1, ךיז =|| ;לֹכָח יִקְזַה 10 גת? 18)טע6 ש. 8, ןגירעש
 .לָבָתַה קונה 00 סס םטע6
 (ןומ (סט00 18/6.1נוזמ | !ןרעװ רע לָאז טגודעשעג ז*
 !ןטשה והחקי
 ןגטע+/,. )תפעתם?טו, ותןטעוסטפ 64. ךילדעש

 ןוטזי{?ט1088, 118/20701688 טַײק - || :עַר ,קיִזמ
 .ַער גת}טע10 8

801606008 07 

 .עלעדעיפ = עלעדעש |
 ,= ןגסטנ ({/. |-) = הֹעְש

 ות 4 ןע0- העש רעגודלזמ ַא ןוא ,חעש רעטוג ַא ןוא יד
 ,החלַציּמ העטב ,התואנ חעטב ץ101018 םסטע
 תגע 10 2סטטע םֿאעקסמ ! !ןַײז םינ לָאז העש וד --
 !הוכ עיגי אלו אבי אל

 .הָעָש לֶׁש 01 תסוגז 66) גורהעֶש
 ,תועש יתש לש 01 400 ןגסטעפ גודהעש"ווווצ --

 .הַעָׁש הָעָׁש ָצ זנגס ןגסטע 860 זיויהעְש
 1עסטני-11806 (0/ 6 61000) (ק 8 =) 5 רעזַײװ-העש

 ,(ןיעש לש) תֹועְּׁשַה הָרֹומ טֵחַמ
 ,חֹימיִמָּת תֹיעָׁש 109 תסטניפ 000 גנַאלנהעש
 .,רועיִש = רועְש

 ןומפשצ-רטסס1869 (שש/יהסאה 0/ 0408 5 דנְסעַׁש
 טג- (/00,:}-{/6ו09 406 ,/00010060 0 1066 )
 / ,יוצְר יִּתְלִּב םֶרֶא 6681120216 0802

 ,ץצק וּדֹתֶה {0ס סט, סוסק 6 6. ןעוועקטעש
 .עקטטופ = עקשטעש

 ,לואָוַעל-ריעָש = חַלֵּתְׁשִמַהריעְׂש
 8099 860 הוסםצ 90 428261 6 לזצְזַעַל-ריעְׂש

 (1:0) ן-(458 0 860/400) 8080
 ,רֶבָד אֹל לַע ףֶּדְרִנ םיִמָּת ׁשיִא  ן100646 1012

 .הָּמְדִמ םֶהָז ָעוקְר 914861, 2888-1011 6 ךעש
 ,818082461-20086, (/. רעזַײה -)  זיוה|טכעש

 .םִיַחְבְטִּמַה תיֵּב 8801
 זס 814ט4מ?סע, 8/| ('ק. נ ןטכָאשעג) ט 6. ןטכעש

 . (טהֶש ==) טהׁש
 ,הָבָכְׁש 18עסעי .80ע8טנמ, גיסוש (ןעז, 9 =) 4 עטכעש

  ,(טכוש =) הָרּוש
 ךֹרֲעע {0 הזעממעס גת עסיט8 ש, 6  ןעוועטכעש

 י ,תֹורּוׁשְּב ךֹרֶע ,תֹובְכָׁשְּב
 .(עוועכעשסיוא = ןעוועכעש
 טֵּבְרִּמַה 61810020 (0/ 66/09) (ג ן-) 5 לעש

 ,(םיפלקה קחשמכ)

12- 

 שילגנעי ןיא ןוא שטייד ןיא ןטרָאק עילַאט ַא טרעוו ךילנע (א
 (3ט004 46/ 7 "םיכלמ ריֿפ יד ןוֿפ .ךוג סָאדו/ ןֿפורעגנָא
 ףיוַא .גגוטידנָא ןא =- 460186/ 0008 1 {16 1001 20:8/5)

 ,ך"נת ןוֿפ םיכלט דפס



 ןטלעּנב

 ,ןטלוש = ןטלעש
 ,(הנטק הרעקכ ךֶוֶּב 8806/ (0/. ךעל -) 5. לכלעש

 ,לַעיְלּב ןֶּב 8ססטמ0161, 1086 (2/. 9 =) 4 קַאמלעש
 | ,לֵבֹונ

 ,(םיפלקכ) םיִעָּבְרִּמַה לָׁש 0? 61840268 40/. גודנלעש

 | ,לכלעש =לכעלעש
 ;ןְׁשיּב טפ8ם:0/ 00/. גור(ונעמעש

 ,תּונָׁשיַּב 088מ110688
 ,לֹוחְמ ןיִמ 8 1046 01 62006 + עלעמעש
 ,גנדסװעמעש = גודנ םעש

 .ׁשֹוּב ,ׁשֵּיַּבְתִה סס םס 88מ21ג660 ש. ז- ךוז ןעמעש

 .ןרנרעמוש = ןרורעמעש

 ןיוש = ןעש
 ,םָנא 1800, ץפט18מזמסתפ 5. גנודנעש

 ,םָאְמִנ 8מפצמס:ט|/ 6188ע806:0 40/. ךולדנעש

 יבָעְחנ
 :לֶּפַה ,לָּבַנ 6ס 6188:800, 9101806 שש. 6. ןרנעש

 ,(הרעגג הָּנִע ,םֹנָא 0 618מ020/- ץ8טו8ג
 ,לֶּבַנְמ 61889806נ4 ט1018909 (2/ --) +. רעדנעש

 ,הֵּנַעְמ ,םגֹוא 018װ0מסנס+, 1801806ע !לֶּלַחְמ

 ,קונעיפ = קינעש

 ,קוש 168, 881 (עז. ןע -) = לקנעש
 ץט010-ם0086/ ?םצסעת) (ע/ ןע-) פ קנעש

 ,הָקְׁשַמ תיֵּב .ַחָזְרַמ תיֵּב 8100
 00 םוטס0 1246 2 ץס86םל 01, ש. 6. ןעקנעש

 ?ס 1סזפ1טס, 82608 !הָנְּתַמְּב ןֹתָנ טעס86מ+ יטנ9/

 ,הָקְׁשַמ רבָמ 60 8611 1;ףטסע ש 4. || :ַחֹלָמ ,לחָמ
 ?0 1018106 0 ?סנםנפ 2 4604 בוח ַא ןעקנעש --

 ,בוח לחמ
 10 210ת60867 ףָארטש ַא ןעקנטש --

 ,ןנח
 קטס}נס8מ, (2/. סעראק .-- ,טרעק -) 5. רעקװנעש

 .ַחָורַמ תיֵּב לַעּב 98סנ-1:06װ6:, 881002-166061
 00 8מפנמ ס' 0620 (64 6 00000) רעקנעש ןוט --

 ,(קחשמבו המָר
 8מםניקסע) ס2080/ (6/ 6 (/. סע -) 5. קונרעקנעש

 ,(קחשמכ) יאָּטַר | 00206)

 תַּדְמ זמס88ט1:6 03 16 מס048 (ט/. פ -) 5. עקטסַאנײעש
 ,(הנָבלה היסורכ) םיִּבַה רָׂשֲע הָׁשִׁש

 : ,איִׂשָנ יׁשאֹר סם161 (םז | =) 5 ףעש

 ׁשאֹר 0210? 0+ םס0649נו008 +. ןעמרַאדנַאשזֿפעש
 .םיִננְִמ םיִרָמֹוׁש

 .קֶסרַפָא פע+1ס0+ (ןז. | =) 5. לַאטֿפעש
 ,ׁשַחַל יטמנפמסנ: (2/. ס -) פ. עשטפעש

 .ׁשחָל 40 יטמופמס; ש. 2 ןעשטפעש
 ,חָׁשיִהְל טטמנטמסענגפ +. יורעשטפעש
 טוג8ג61 :יִלְּד 046866 (2? ןע - ,ךע -)  לֿפעש

 ,(הדמ) הָּפיֵא (6'0060510)

 .םֹאָׁש טס 8000ץ, 1206, סֹוק, 686 = 6. ןפעש

 ,חור ףאש 40 41270 016808 טֿפול ןפעש --

 9. טַײק --|

 00 ןץ81:600ת4

 לדָאפש -- 818 --

 40 061176 ץ1688016 ?1/0זמ, תחנ ןפעש (/40,) -

 ,-לע גנעתה ,"מ תחנ לבק 90 6826 4611289 ות
 ,ליֵא ץםדזמ, 8מססמ (/. |-) 5. ספעש
 ,ליַא לֶׁש 04 עפצמ, 01 8מססמ 60} ןפפעש
 ,ליַא רַׂשְּב זגטספסמ . ׁשיולֿפנספעש
 ,הש ,הָלֶט ןגנממ (21 ךעל -) 8 !עלןעֿפעש
 ,לֿפעש ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,?עלעֿפעש
 ,דֵּבַּכ ,רֵקֹוה טס 6?68סז 0. 6, ןצעש
 . = 91010-08046 ; - 8846 (ע/. םיִרֲעְׂש) . רעַש
 עמנ; 01 80188098, ץ8ו; 09 (0/ ן-) 5 !רעש

 ,םִיַרְּפְסִמ 8088
 .לֹוחָמ ןיִמ 8 1100 0? 02206 + 'רעש
 ,ןב רַאש ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לברעש

 רַעִׁש 41910-ץ886 (41 רעטעלב -) . טַאלברעַש
 ,(רפט לשנ

 ללמ 90 8סע8װס (6004/2 126 706) ש. 8  ןעווורעש

 | ,ויָקָנַרְּב
 .= 16 8008 04 זמסעס . קז. םיִמְחַר-ירעַש
 .ךרָאש = ךרעש
 ץסט08 ץ18מ6) ן208- (2/ ןע-) 8 לבוהכרעש

 ,הָּפַנ הָעּוצְקִמ 6

 םִיַרְּפְסִמ 8נ421/ 8סו8סע8 (ע/ ךע-) 8 'לרעש
 .םיִּנַטְק

 (םיסלקב) עָּבְרִּמַה 6/2ז0006 (0/ 60009) פ. לרעׂש
 (לעש =פ

 ליִצֶא ץסטמש תסמ)סזמּפמ (2/ ְךֶע --) +. ?לרעש
 ,(א ריִטָצ

 90 סט6 יטנ6ם (. 2. ןריושעג ,ןרָאשעג) ש. 4. ןרעש

 .וֹוָנ ,רּפס ,םִיַרְּפְסִמְּב ְךֹתָח 80188018, 10 8268

 ,עקטרָאש = עקסרעש
 ,םערוש = םערעש

 .הָרּוׁש 1146, 1116 (2. ס -) 8 עגנערעש
 ,םִיַרָּפְמִמִּב ְךֵתֹח םמספעסע (עז ס-- ,=) פ רערעש

 ,רָּפַמ טּפטס :וִוֹוג
 .רָניִמ םמצסמ (2+ | -)  ץרעש
 .הָחיִרְסִמ הֶּיַח ןיִמ םטמו (2/. 8 -) 5 עקשעש

 וחס 01 ץומסמ, ?ומס 01? 2666  קֵחְדַהתעַש

 .- סי יטטפת9צ

 סץקס;סג0ס 1ו/מס, סקמסנ?טתווש . רׂשֹוּכַה-תעַש

 .גופש = גָאפש

 ,לָבָה 6010 (עז. | -) 9. טָאגַאפש

 ,דֹאָמ ׁשֶדֶח טע846-תסיש 66 ַײנ-לנָאּפש

 .בָרָח םטססע6 (קז ס -) 8. עגַאפש
 .עטַאווטגופש = עטַאװעגָאפש

 .ענַאּפש = דַאפש

 .רֵּדְעַמ 8מ246 (0. םע -) 8 לדָאּפש

 "רַאֿפ ַא אמתסמ ;401 טײז) "קינַאלסָאס6 ןיא ןקיד יב (א

 ,טשריֿפ א ורֵׂש שיאערבעה ןוֿפ טרָאװרענעלק
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 טָאפש

 ,גּולְגְל ,גַעֵל 66:18100, זמסססניק 8. סָאֿפׁש
 {ס1 8מ2116 806 46118100 טָאפש וצ ןוא דנַאש וצ --

 ,געלו הפרחל
 .גָלְנַל ,געֶל 80 זגסס} 80011 0, 4 ןטָאּפש
 89016-ססזמ } 10888ע106 (2/. סע -) 8 רעילכַאפש

 ,רֶצֹוא ,הָוְוְמ
 ,(לורבה תלסמ ינראמנ ןָדָא 816606/ (קז |-) לַאפש
 :קֶדֶס .שיִקְּב סםנמא 0960106 (ע/. | =) 84 טלַאפש

 001ט1מ|ת (0/ 6 !(דנבבנ עַסָׁש 8110 (0/ 60 000י06/)

 ,('דכו ןוּתֶט ,רפס לשנ דּוּמַט { 0044 2060, 606.)

 8ענו9, 61- (/4/) !והָעיִקְּב 8מונפפומ 8. גניטלַאפש
 .דֹורָּפ ,תּונְלַּפְתִה ט1810ת

 יְַמַּב סס םקווט ({. ק. ןטלָאפשעג) 6. 6 ןטלַאּפש
 ,דָרְפַה 00 01ש186 (/70.) זַטֹקָּב

 ,ַחיִטְׁש םפמפימפיפ, דט811-קפמסנ (27 | -) 8. רַולַאְפש
 ,תֹוריק ןּוּפְמֶּל רִיָנ

 וא םיחיטשב) הֵּפַע 90 םהממי (6 20020) 0. 6. ןרולַאּפש

 ,(רינב
 89ס0ץ, 0806 :הָרָז 8קּפמ (2/ ןע-- !=-) פ ןַאפש

 .דַטֵצ

 ,דעַצ דעצ 60 0816 8 8960 ןַאּפש ַא ןָאט --

 ,םיִּפַּכ ,רֹורְצ סםומ (2/. רענעפש) . ןָאפש

 ,דֵרְפֶס ,אָיְנַּפְסִא טץפגמ חקז-. עינאפש
 טצס68606 !יִּדַרְּפִמ טק8מופע0 (2/ -) 5 רעינַאפש

 יףֶסָכָו בָהֶז תַמְקִר
 ןשסםטסע 04 (4/. -) 9. רערָאטעברַא-רעינַאפש

 ,ףֶמֶכְו בֶהְוִּב גֵרֹוא ס6
 ,שונַאּפש = שרעינַאפש

 ,יְּדַרָפְפ ,יִנָּפְסַא טעפםנ8מ 60). שִינַאפש

 ,םיַנֹּפָד 90101מ9-80ע600 לטנעוו שונַאפש --
 בובו 598תמ18מ 1)ש, 211896-117 גולֿפ עשונַאּפש --
 ,ינפמאה בובז תֵּיִמְר 0118061 ?ינפסאה

 {0ס !םֹתָר ,רֹפֶא 0 ם1908, 880/2688 0 6. ןענַאפש

 ,דֹעֶצ ,ךלֶה ט81/ 6

 וא תנתכ לש) רֹוּתְפַּכ 8006 (2/ ס -) 5 עקנָאּפש
 ,(לורש

 ,הָצָּלֲה ,הָחיִדְּב ןס:ס} 1680 +?טמ (2/. | -) 5 סַאפש
 ,יִתָחיִדְּב 100080,} ןססט12 1טממש 00/. ניסַאפש

 יִתְצִלָה
 ,ןָחְדַּב ןס1:ס1, ן6806/ (םז סט = ,=) 8. רעכַאמסַאפש

 יץל
 ַחֵּדֹּב סס ןס80} ןס16, 10246 ?טמ שש 4. ןסַאפש

 ,ץֵצֹולְתַה
 ,לּויָס 0811, ץניסנמסת8606 (עז. | -) פ. רוצַאפש
 ,ְךֶלַהְתֶה ,לָּיִמ 00 0818, קנסנמ628606 ש.  ןרוצַאפש

 00 ץעסע2160800, 1816 8 1211: ןרוצַאפש ןווג --

 ,ךלהתה .ליֵמ

 ,ןלוקַאפמ = ןלוקַאפש
 ץםוס- !:תָּפֶקְׁשַמ 9016800/6 (2/ |--) 5. וווטקַאפש

 ,תָלָדְנִמ תיִבּובְו 080006

 ןָאופש -- 814 --

 ,ץֹמָא-דרַּב םּוס עס םסני8ס (ץ/. ס -) 9. עקַאפש
 ,ץֹמָא-דֹרָּב יספת 00). עטַאװעקַאפש

 {ברַדל לענ גקעב) ןֶבֶרָּד פעטע (2/. |-) 5. רָאֿפש
 ,(טוסב

 ,ץג טקפננסיט-םפיטא (7. ס -) 8. רעברַאפש

 ,זא םיִבָתְּכ ,םיִרָיְנ ץפקסע8 5. קז. ןלַאנרַאפש
 .(קרי ןימ) םֹונְרַּפְמַא 88081808 8. לנרַאפש

 םִע הָרֹוחְמ לֵקְׁשִמ 8088 רט012800 000. עגרָאפש
 ָּּתְפַמֲטַמ

 יַעיֵקְּב סֹומפ6 0ע07106 (ע/. סע -) . עגורַאפש

 | יקָדָס
 ,ענורַאּפש ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,עלעקנורַאפש

 טס :ףֹחָּד ,קֹהָד 00 ץעס088 ץט8מ ש 6. ןרַאֿפֹׂש
 טס קנעס88 ?סעיט8ע264 ש. . ךז -||זַעיִּנַה 08
 וביר 9ס 8190108008 01580006 (710/) ֹּוקַחָדִה
 חֵּכְַתִה
 {ת6 200868 ןַײרַא למוה ןוא ןרַאפש רעזַײה וד --

 ,םימשה דע םיעינמ םיתבה 6800 1000 986 88+

 ,ךׂשָה .ְךֹסֶח עטס 880ס, 6002010186 שש. 6 ןרָאפש

 יּמַק
 ,ַחיִרְּב טס1+, טפ+ (עז. ס -) 5. !ערַאפש
 ,ענורַאּפש =!ץיִרָח םעססטס (עז. ס -) פ.ערַאפש
 :ץֵּמַמְמ 88718,) 00020101041 00} גודווערָאּפש

 ,הָכָרְּב בַר ,יִרָּפ בַר ,הֵּבְרַה איִצֹומ ןעניס0וג01106
 ,יִּב םיִציִרֲה הֹׂשָע סס םעססצטס 6. 6. ןעװערַאפש
 ;הָפיִחְּד ,הָקיִחְּד טעס88ומ8, םט8גותש +. שונערַאפש

 8190:08910מ (/6/) !בֶר ןֹומֲה תֹקַיַחְּד סעסיטס01מ
 .םּוּכְו ,ביר

 תַּפְה 8םטומממ-טפמ8 (24 ם-) 5. עטַאקרָאּפש
 ,ןֹוכָּפִח

 .-8עסססמ, 18220806 5. הֹפֶׂש
 ,(םיפלקכ) בֶלֶצַה ס!טס (06 00009) . גופש

 ,(םיפלקב) םיִבָלְצ לֶׁש ס9 6108 66}  עטַאװעגופש
 "מסטצ סט9 זגצ יטנ86מ," 1601181 =. ְךְתמַחיִדֹופְש
 84 906 28880ש0/ 06:ס100מצ7 1תטסעגתפי 8

 ןאע80ג סג 980 62610168 01 186 ,/ס908ם
606 -. 

 ?ס0 ץסטנ ןצעמוא וצ ךתמח-ךופש ןענַאג םעד ןזָאלסױא --
 ךפש סט 8'020 1ט016 יט808 טקסמ 8 קס1:80ת

 ,שיא לע ותמח לכ
 ,ע קלופ ש ,עלופש = לופש

 ,ליִלֵמ םעסס1, טסמעומ (עז. ס -) + עקלופש ,עלופש
 ,הָּפּוגְמ סטמפי (2/ | -) 5. טנופש

 ,הָמּונְמִּב םֹתָמ סס סטמפ ש 6. ןעװעטנופש
 ,תֹובקע ,ןֶּמִמ 9806 (1. | -) 8. רופש

 . = 11814-86108ת29 (2/. תֹוחַפְׁש) 8 הֹחַפְש
 ,רעטלַאיפמ = רעטלַאיפש

 ,לֵּגַרְמ םעֶצ (עז. ןע -) =. ןָאופש

 ,ןחיפַאפ עטלמישיַאֿפ עטלַא ,5208184/7 שיליופ (א



 ןרונָאופש

 לֵּגַר סס 8מצ ש. 4 ןרונֲאופש !
 ,יִאְר תמועעסני 1001100-91888 (. ןע --) 8. לנופש

 ,בֹוּטַהְו רֶחְבִּנַה טפ2שסמ ( /60.) :הָארמ
 ,תֹואְרַמְל תיִכּוכְז 11840-81888 8. זָאלג-לגוּפש
 0811 04 םסמסע (0 126 0000066/:8) 8. טנַאװ-לגופש

 םישנאה ולצא םינשויש ,תסנכה תיבב) רדֹובְּכַה לָתֹּכ

 ,(םיבושחה
 100410001888 זמ2תט- (2/2 -) 8 רעכַאמ-לגופשי

 ,תֹואְרַמ הֵׂשֹוע 186סטע61/
 90 6. ךז -|:רֵהְוַה 0 םֹמֹומס ש  ןעלנִיּפש
 90 0680 ות :;הָאְרִמַּב םֵּבַה 1001 ות 1260 8

 ,ילע גָנִטְתִה
 .ןֹוריִּכ ,תיִנָח ,חמר 8ץסּפנ 1806 (2/ | -) . ויפש

 ,(תכתמ ןימ) ןֹומיִטְנַא 8910 8. זָאלג-זופש

 ;הָגיִרפִל טֵחַמ 1:010010-266016 (ע?. ךע --) 8. לוופש
 ,(לטנע רפ +=

 .עינרַאשזופפ = עינרַאשזיפש

 ,םיִלֹוח תיֵּב ס8ץ1981 21 | -) 5. לָאטופש
 .הָקיֵקְר 8קנפ (2ז ןע -) 5. יײפש

 .קקר ,קרי 90 ם8ץנס ַײּפש ַא ןבעג --

 00 ם1פס טֶס 8 םעפע ףױא ײפש ַא ןבעג (/40.) --
 ,ןובב ווָנ רחא רבד ךלשה 1גומ/ {ם 0026?

 .ןֹוומ 1000, +םעס (/ | -) 8. זַײפש
 .ןֹוּמַה ןֹורָא סטטטס8:8 (2. ס --) 5. רעמלַא-זופש
 1684-011ס11מ8-) 01018108 (2/. ס --) פ. רעֿפּפָא-זַײפש

 .הָחְנִמ
 ,ןֹוזָמ ט1000218, טע0ט1810048 5. 27. ןעלטומ-זייּפש

 ןִנָה סס 1660, תסטנ18ת ש. 6. ןוַײפש
 תסטנוטמסע}/ 2ע10860 (24 9- !-) 5. רעזַײּפש

 ,םַנֹרַּפְמ ,ןיִזֵמ טטנממסע
 ,ןֹווָּמַה רַדֲח ץפמסיצ (2/ | -) 8. רעמַאק-זַיּפש
 סג 04? 186, זמסתט (2/ ס --) 5 עטרַאקדזַײפש

 ,םיִלָכֲאַּגַה תַמיִׁשְר
 -בצפש =!םֶסֹא םזפתהעק (10 9 -) 84 רעלכַײּפש

 ,רעיל
 ,קר ,ריִר 8/10116, 881108 . ן'כעַיפש

 ןץופ לױמ ןוֿפ ץכעײפש וד םוא טנור םע (/0.) --
 ,(הקושת בֹלֵמ) ויפמ דרוי וריר עמסט4 18 טט80011002

 (ע. 2. ןגיופשעג ,ןגפשעג ,טַײּפשעג) ס. 8. ח. ןעַײמש
 .קקר .קֹרֵָי טס 8

 ו0 8008 8  ןצעמוא ףױא קעלק ןעַײפש (46) --
 ,שיאל זּוב טס180
 ,עשַאק .ז ,עשַאק רער ןיא ןעַײּפש ךיז ןזָאל טונ (46.) --

 116 טנגער םע רע טגָאז םינפ ןוא םִוִא םטּפש (2706,) ח=
 ,תשב עדוי ונניא ם88 םס 8686 01 8מ8עגס

 ֹוא תֹויִתֹוא ןיֵּב אּולְמ 8עפס6 (6/ע.) (עז.| -) 5. ץ'ַײֿפש
 ,(סופדה תויתוא רֹודָסֹּכ) תֹובֵּת

 ֹוא תֹוּיִתֹוא ןיִּב חַוָר תַּת 40 8866 (6/ע.) ט. 6 ןצַײפש

 ,(םופדה תויתוא רודְסְב) תֹובָת

 ,טקנָאפש = עקַײטש

 עקלופש -- 819 --

 8קנססססת, סט8ץ140/ (2/ ךע-) 8 לטטעקיַײּפש

 .הָיִקְרָה יִלְ
 (570) ;= 01004866 5. םיִמָד-תוכיִפְש

 ,ןֹוּבִלֶע 8080, 10011111081100
 עסע?ס+- ּוקְחְׂשִמ ץוּבָע/ ם8:06 (2/. | =) 8 לופש

 .הָׁשֲא תַוְרִע סוגמ? (06/9.) :(ןויזח לשנ הֶנָּצַה תנ6
 ,םיִעּוצֲעַצ ,קֶחֶׂשִמ יִלְּכ ססצ8 גרַאװלוּפש

 ,רעמודעפטקע = רעטולוּפש
 .רֵּתְפַּכ ,םֹכָר 60 0001 204600 0. 6. ןעילופש
 ןְטק קֶחֶׂשִמ 110010 89:06 (2/. ְךע -) 8 לכלופש

 יקֶחְׂשִמ יִּלְּכ טוש?מוממ 9סצ

 ,לבלופש = ןכלופש
 90 ם!פצ (0 6 00084001 !קֵחַׂש 80 ץ|פש 6 6 ןלופש

 ;(ןיפ קַרְבַה 00 םקפעי1616 (00606)  ןֶגַנ |2109/2י000670/)
 ש. ל-. ךִיז -|| : (ןויזח) גַצַה ,קַחֵׂש 90 ןג187, ןכסע1 סגידג

 .ַטָׁשֲעַּתְׁשַה יקֲחַצ .קֵחַׂש טס עופצ
 קהש 40 ץופש 20 08108 ןטרָאק ןוא ןלופש --

 ,םיפלקב
 ןגנ 90 ץגצ 986 +צ101וג לדוֿפ ןֿפױא ןלופש --

 ,רונכב

 0 ךץתָצ סם 1086 8186 רעטַאעמ ןוא ןלופש --

 ,ןויזחח תמב לע קחש
 .עילָאר .ז ,עילָאר ַא ןלופש ( 44, =

 0 ססטע 90 26 ות 1076 עבול ַא ןלופש (/40.) --

 .-םע הבהא םחיב היה ,-ירחא רֹוח יט16מ

 ָצסִט 1089 049 !םיא טומ ךוז טלופש רוא (40.) --

 !וכרע לקת לא 1481:6 1186 0? גזעג !
 סט 116 ק18ע- 606. || :קַחַׂשְמ ע18ץ180 60 גודנלופש

 68811ש , רט19מסוג6 6110 ( /3.) ;קָחַׂשְמ ֹותֹויְהִּב 18

 .לָמָע יֵלְּב ילֲהָנְּב
 6 ס8ת 00 106 גודנלופש טטברַא וד ןָא ןעק רע --

 תא תושעל לכי אה שסע טט10036 6

 | | ,למע ילב הכאלמה
 ;(רמז ילככנ ןֵּגנְמ :קֵחֵׂשְמ ענםץסע (2/. --) 9 רעלופש

 .םיִפָלְקִּב קֵחַׂשְמ פג ט161
 ,לגױֿפ-גנוז = לנױֿפ-לופש
 ,ןטמַאק-לופש = עקשופ-לופש
 ,עוצטצ סד (21. ס -) 5 עקצַאצ-לופש
 רבד) קֶדְׂשִּמַה ןֵּטִס ססגמ16/  (ןעק פ -) =. ןכווע-לופש

 .(קחשטב ןובשחה תלהנהל וב םישמתשמש

 ,ענעקלופט = ענעצלופש
 ט8גיע01-ס18, 89061- (20 ס -) 8 ןטסַאק-לופש

 ,תֶנָננְמ הֶבֵּת ספ
 ,הֶּבִס עֹומ (2. ס -) 4. עקלופש

 90 2806 םס 8416006 םעקלופש ףיוא ןציוז ( //.) --
 תספ 90 26 8016 90 818 ;העשה תא החד 90 טט+
 ,ומוקמ לע החונמב תבשל לֹכי אל 8111
 ס0 1008 101 ייה ןגָאװ ַא ןוא עקלופש ַא ןכוז ( /40.) --

 תמרעב טחמ שפה 2 806010 ֹות 2 287-0/
 ,אצמל רשּפא יאש ןשק רבד שמח ,ריצח

 108ט1+
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 ענעקליפש

 ,הָּבִס לָׁש 01 8 ץנתמ 60/ ענעקלופש

 ,הבָס שאר 8 ץנממס80 לפעק ענעקלופש ַא --

 הֵׂשֹע ץנמ-נמפ;סע (2/ ס -) 8. רעכַאמ-עקלופש
 ,תֹוּכִס

 ,ןמ ם ַאק-ל וּמש ןוֿפ טרָאװרענעלקראֿפ ,לטסעק-לופש
 ,ׁשיִבְּכִע 8מ146/ (עז. ןע -) . ןיפש
 ,רֹוׁשיִּכ .ְּךֶלֶּפ טענתס1ס (עז. ןע -) 8 לדניּפש

 ,ׁשיִבָּכַש יִרּוק סססיטסס 5. (סנבעװניפש

 הֹוָמ 00 8מֹומ (ע. ץ. ןענופשעג) 0 6 ןענופש

 ,הָוט םקנתמסע (/. ס = ו --) . רענופש

 תיֵּב טעוממנמק-תנ1|| :הֶוְמַמ 8קוממומש 5. ַײרענוּפש

 .הָיְוְט
 ,הָוט 101816 8ק1ממסנ (עז. ס -) . ןרענופש

 ןַפֹא םץוממומפ-וטמס0} (2/ ְךע -)  לדערניּפש

 יהָנְמַמ
 ,לוופ ש = לסוּפש
 ?סץ, והָצָה ?גק יץֶקֹע ,דוח ססנמפ (ע7.| --) =. ןץ'יפש

 ,ןצופש ,ז ; הָאָצֹוּת ,ףֹומ 60, טמ8808 זׁשאֹר טטבעמ6

 046 טס1ם0 01 8 266016 לדָאנ ַא ןוֿפ ץופש רעד --
 ,םחמ לש ודוח

 (םס ו/ 01 8 11286/ רעגנוֿפ ַא ןוֿפ ץופש רעד --

 ,עבצא הָצֹק
 986 +וק 01 986 10ת86 גנוצ ןוֿפ ץומש רעד --
 ,ןושלח הָצֹק
 06 9סמװ 01 21משטת?פת גרַאב ַא ןוֿפ ץופש רעד -

 ,רה שאר

 686 ססמ 01 2 4606 םיוב ַא ןוֿפ ץופש רעד -

 .ץע שאר

 80 008800 01 486 ןעװעג א ץופש רעד --
 ,התיח רבדה תאצות 18000/ רטפ8
 ןט89 8 קנתסמ, ץסִש רעטעמ ץופש ןֿפױא (/40.) --
 יהמעומ תומָּכ 6

 ,דוח םע ,דֶּדֶחִמ ןעסנמ060 66}. טסַאצופש
 8זוםניק- ( /ז0.) ורוח םִע ,דָּדְחִמ עס1960 66/. גוציפש

 .ףיִרָחְו דַח לָמָׂש לַעַּב ,דּדְחֶמ ט66
 ,(הלנע ןמואבו קּושח 8מס166 (2/, ס +) 5. עיציפש
 ,הָמְרֲע 9016 006 (21 ךע -) 8. לצופש
 .תֹולָסְלַפ ,יַרֹוח 1406 = עז. ןציפש

 םֵׁש םנסאתהצמס ( קז. ןעמענ .-) פ. ןעמָאנװציפש
 ,גוצופ ש = גוכעצופש ,גידעציפש

 ,םִיַלְגַרָה תֹועְּבְצֶא חַצְק פ1906 5. 7. ןרעגנַיֿפ-ץיּפש
 -  "אֵּפַמ טס 8003 30 6. 6. ןעוועקיפש
 תוזמס16 סי (80) ולֲהֹּכ 8100201, םקונופ .. טרופש

 ,לָלֹוה טּפמססת ! יִנְרע םָדָא 110617 ץסנ8סמ
 8. טַײק --|| :יֵח ,יִנָרֶע םנצממ16, 11 7617 60/ ענטריפש

 ,תּויַח ,תּונָרֲע םנמג 0160688 1188

 ,(מ רו פ שנ == לָהֹּכ 8100מ01, 8110 5 סעטוריפש
 ,ׁשֹרָּד ,רֹקָח 60 4:806 ֹוׂשֵּנְרַה 90 1061 ש. 6. ןריפש

 ךַארּפש -- 816 --

 ויוָּב ,-1סיש זמספמ !ֹוָנֲע'- םט10016 40/ לפֶׂש

 !סיש 06 דזמספת (20 םיִלָפְׂש) 8. |ועָר 0
 ,יּוזְּב םֶדָא ,לָּפֶׁש םֶרָא טס:80ת

 ןסיפ סי זמסתת רטסנממת (// תֹולִפְׂש) הֹלָפְׂש

 ,הָיּווְב הָּׁשִא ,הָלָפְׁש הֶׁשֶא
 .-1ס1טמס88, טתנ160088 9. תֹולפְׂש
 .ער 08011088 ! תֹולַּפְׁש 1ס10688 8. טַײקלּפֶׁש

 הָהָלְצַה , - עעס8װץסני19צ ; תיִּבְרַמ י -- 8 טמ08:206 .עֹּפֶׂש
 ,חַוָר 051ת} ענ:0119 ? (רחסמכ)

 01088-{1606 ןסותֹומש ?טטס (20 פ -) 8 עהעפש
 1828 0006 !םיִׁשָרְק יֵנְׁש ןיֵּב בַחֹרָה ץֵע 1808

 תֹורֹוק ןיֵּבֶׁש םיִׁשָרְּקַה 986 םטס84מ8 (0/ 6 6060400)

 ,ןּופִּמַה
 .רענֹּמַה רַחַא 1806 6606 || : רֶחֶאֶמ 186 ץזיסס. סעפש
 .רֶחֶאְמ 1896 66/. גוטעפש

 ,תוליפא 1846 םיץפומ תואובת עגוטעפש --

 ,שוקלמ 1896 1814 ןגער רעגומעמש --

 .רַחַאְתִה ,רַחַא 00 סס 1806 .?  ךיו ןגיטעּפש
 ,| מ ַא פ ש = ןטעפש

 ,םּואָמ ,רֶעכְמ גֲוָע 66). ענטעפש
 נֲעֹול זמססס; (עז. ס - ,-) 9. !רעטעפש
 .רֶחָאְמ רָתֹוי 1800 000. ססווק. *רעטעפש
 יָךַכ רַחַאְלִׁש 180ס9, 8ט0860טס29 06. גודרעטעפש

 דַּכ רַחַא אָּבַה
 ,בֶבָׁש סתֹוק; פקוומפסע (ן? ךע --) + לדנעפש

 ,רֹורְצ ,תַעַהְּב
 :קירדסיוא ןגידנגלָאֿפ םעד ןיא ,עטנעפש

 00100169617 עטנעפש רעד זוב --

 ,(א ומָּת
 ס -) 5. רעצנעפש

 : ,םִיַנְתֶמ
 ,רעצנעּפש ןוֿפ טרָאװרענעלקרַאֿפ ,לרעצנעפש
 .הָמֲעְטַמ 4ס110807 (ע1 |=) 8 לאיצעּפש

 90 6::108 לַאיצעמש ןצנַאג ַא סעפט ןוֿפ ןכַאמ (46,) --
 רבד ךרע לדנה ץמגסג 840 80009 תס?מותש

 ,ימפא
 -וקעפמ = ןרילוקעפש ,עיצַאלוקעּפש ,טנַאלוקעּפש

 ,ןרולוקעפפ ,עיצַאלוקעּפס ,טנַאל
 וארי רשא ןְּוָנֶמ הארט) תיִזְחַּת 8עסס?עטנמ 8. םורטקעפש

 1 ,(הרסנֶמ ךרד

 זמהומ-8קנוג8 (0/ 6 0600 (עז |-) 5. רעפש
 .(ןועש לשנ יִׁשאָר ץיִפְק

 ןַפֹא סס8-6טם061 (2/. רעדער -) 4. רָארװ-רעפש

 ,םִיַּנָׁש לַעַּב

 ןטמסיט88ס} 9088ט6, 8/סססג (2/. |--) 8 ךַארפש

 ,הָפֶׂש ,ןֹוׁשָל

 דע 6291961

 ׁשּובְל ,רֶצָק דֶגּב 186460 (0

 (100 טיי) "לעגנוי עשידיסח סָאדו ןיא ןיקצעניל ייב (א

 ורְאנ זיִב םס םומסמדצ שימוױניילק



 טֿפַאשנסַיװכַארפש

 8016006 0? 18020886, ןות- . טֿפַאשנסוװכַארפש
 ,תֹונְׁשְלַּב ,ןֹוׁשְל תַמְבֶה םג180108/ קע089

 ,ןֹוׁשְל תֶריֵקָח עמ110108 +. גנישרָאֿפכארּפש
 ,ןוט5 רַמֹוח ץ110108186 (ןז. =) 5. רעשרָאֿפכַארפש
 11000016086 04 ןהתקטה208 +. שינעטנעקנכַארּפש

 ,תֹונֹוׁשְל תַידְי
 (עז+ =) 5. רענעקנכַארּפש
 ,ענושזורפמ = ענוזנָארּפש

 .עקשונָארּפמ = עקשטנָארֿפש ,קישטנָארּפש

 ,הָצִנ ,ץיִצ םקצסטגפ (2/. | -) 5. ץָארפש
 ,הָחיִמְצ םקעסט?1מ8 (עז. ןע --) 5. גנוצָארּפש
 .ַחֹמָצ יִץיִצ טס םץנסוגפ ש. 4 ןצָארּפש
 ,ׁשֲחַפ 1008068910ת, סמפניזמ (2/. | -) +. ְךֹורפש

 טסטת60, {טמגע, 1680 (2/. גנורפש ,ןע -) . גנורפש
 ,הָציִפְק ,גּולְד
 גנורפש ַא ןָאמ --
 ,תחא

 8118 (0/ 0 עסח) !הָעיִסְּמ ,דַעֵצ 860, 806 + זנרפש
 .מַמֶה עַמָׁש

 חיִרְּב דטס08ס8 עפ; (ע? ךע -) . לצלעהדזַײרּפש
 .הָּפַה םֹּתְמִל ץֵע רֶזו םּפש וָלֵע

 ,ַטֹסֶּפ ,דֹעֶצ 90 ץ806, עמפנסמ} ט081 .  0 ןויירפש
 | ,ךלָה

 .ַחֶֹׁש ,ׁשרֶּפ 60 8קזס80 6. ס. ןסוורפש
 ,(רטמ) ףעֶר 90 6119216 שש. 4. ןעוורפש
 יקַּד רֶטֵָמ 6119011מש 1פ1ת (2/ ס -) =. ןגערוורפש

 | | ,םיִביִבְר
 ,םֶנְתִּפ עעסטסעס (20. רעטרעוו -) 9. טרָאװװכורפש
 םקנומוומש טס880} (2/ ס-) 8 ןקעב"גנורפש

 תַקָרֹוז רָאְּב לָׁש ןְנָא טפמֹומ 01 8 ?0ט0/2/מ !קֶרְוִמ

 ,םִיַמ
 תַקָרֹוז רָאְּב 100מ088 (2/? ס =) 5. ןענורב-גנורפש

 ,םִיַמ
 פוס םקנומאי (2. 2. ןעננורפשעג) 6 ת  ןעגנורפש

 יִץָצֹוּמְתַה 60 טטצע80, 01801 !ץֹפק ,גלֶּד ןטצמע, 1680

 | יֵעֵקְּבַה
 היה 90 26 1108110ת6 טוה ןוֿפ ןעגנורפש (770.) --

 ,חור רַצק
 0 869 ותס0ס 8 1886 ןטֿפול ןוא ןעגנורפש (22) -
 ,ףצקתה ,וגרתה

 8קעותעסע} ןטנמעסע (20 ס- ו:-) פ רעגנויפש
 ,ץָּפַהְמ ,גָּקַדְמ 1686

 חַּיָלֲע טעצנתפ-1146 (0609ו-) (ןעז.| =) 8 שולֿפ-גנורפש
 | ,(חנבלה דונָנְו דלומה תעכ) םִיַּמַ

 = עלעקנורפש ,ןעלקנורפש ,גודלקנורפש ,לקנורפש
 .עלעקנערפש ,ןעלקנערפש ,גנדלקנערפש ,לקנערמש

 יוּותָנ םמטניפ, 8קע9 (27. } -) +. ץ'ירפש

 ,-ךֹותְל הָיְּזַה זם1סס91סת (2/ פ -) פ .עקוװָאצורפש

 50 !קֹרָו ,ףלָז ,הֵּהַה 60 8םעטע0 םקֹויֹש ? 6. ןצירפש
 יףֵלְזַמְב הֵּזַה םעע6

 ,תֹונֹוׁשְל עַדֹוי 11מ86

 הציפק ץֹפוק ס ןטמע/ 6

 ערוקש -- 814 --

 4ו:ס-ץטנמק !ףַלְוַמ טענותק (2/ 8 --) +. רעצורפש

 .שָא יִּבַבְמ לֶׁש הָּתְׁשִּ
 ,טרָאװכורפש = טרָאװכערפש

 ,ׁשחָל 40 סמםוזמ , 00ת}טס 6. ןכערֿפש
 סתהעזמסנ} ס00תוטעסע (2/ ס- ,-) +. רעכערפש

 ,םָמֹוק ,ׁשֵחֹול

 1010816 סםניזמסנ, ס00ת- (ע/ ס -) + ןרעכערפש
 ,תָמָסֹוק ּותְׁשָחֹול ןט,8

 8קסס1:16 :הָקיִרְז םק:1מ16 (ע/. ךע -) 8 לקנערפש
 .םֶתָּכ .הָּדְקִנ םקססע) 8קס6

 ,רּוקָנ םקס01166 06/. גודלקנערפש
 60 וקָֹו הֶּוַה 90 םקנותעוס ש. 6. ןעלקנערפש

 | ,םֵּתְכַה ,דֵּקנ ט60216, 8קסֹל

 8עסש םעססא} 409 (עז ךעל -) 5. עלןעקנערפש
 ,הָּדְקְנ ,ןְמֶק םֶחָּכ
 ןצעמוא ףיוא ןלַאֿפ עלעקנערפש ןייק ןזָאל טונ ((60) --
 תס?פ 10 81/ס90 66 8118100686 21סזגו8מ 00 6
 לומפ ץמש לימהל חינה אֹל 6886 טמסת 8 ץסנוֿפסת
 ,שיאב

 ?עג?מ?ט1 8מסססמ, ?זט9?ט1 יטס148 4 תֹמֲאיתַפְׂש
 אש
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 ,ענושוורפס = ענושונורפש
 .רוּביִציחיִלְש = ס?זז. ץ"ַׂש
 ,רָאופו ש טש = רָאיפיצש
 .-8801:) ומסטוימומק 41688 . קֵׂש
 ןפעזה, ֹותְֹוטצִשי טטעסם8 (2/ ס-) . ערָאקש

 : .הָעָר .קָוָנ
 ,הָבֵּת טסצ (21 ס -) 8 עקלוטַאקש
 81081} 80ט816 2016 (20 פע-) 8 קולַאקש

 .ןָמָק עֶּבְרִמ קֹוּבְקַּב
 רֶפֵמ תיֵּב 8ססט|8ע 862001 (2/ ס--) +. עלָאקש

 | ,יָנֹוּלִח
 הָנֹק 61800026-010486/ ({ז |ן=) 5. טסיטנָאקש

 .תיִּבַרְב הָוְלַמ טפטנעסצ ;תיֵּבִר יּוּכְנִּב תֹורָמְׁש
 תֹורָמְׁש הֹנָה .הֵּכַנ 90 61800ט6 ש. 6. ןרוטנָאקש

 ,תיִּבִר יּוּכְנְּב

 .תיִּבַר 1006168/ :יּוּכְנ 6180009 . עטנָאקש

 ,ןֹורָא 6886 (/. סע -) 8: ףַאקש

 ,החתלמ 8 6109מ68-ץע688 רעדוולק רַאֿפ ףַאקש ַא --

 .הָסּוס 1806 (ןץז. סע -) + עפַאקש

 .ןיטַאלרַאקפ = ענוטַאלרַאקש
 .הָּפְלק 8611 5. בולרַאקש
 ((0. |-) 5. ץ'ימרַאקש

 ?טמתס1-828/66 ןץ2ץ0ס;- 8

 +(א תַסָכְרְּפֲא תיִנְבַחְּב רֶיְנ-תָפֶּמַעַמ
 יעקטעפרַאקם = עקטעפרַאקש

 ,רֹוע 8214 (000/. (1. ס -) 8 ערוקש

 00210243 ץפמסנ- 289?
 ,תימּורָח - רִינ-תָּפְמַעַמ

 + צרה+

 ,עקצימ עגיציפש ַא ,50011ז0/00126 שטייד ןוֿפ סיוא טעז (א



 העיִקְש
 ,המַחַה -תעיִקְׁש = העיקְש
 .- 8טת809 {. הֹמַחַה-תעיִקְש

 לש םילגוחה ביל ןֶּפַמ 8וקמסע (עז. ס -) 4. רעפיקש

 ,(רחֹומ תינא
 80 6161 /6000060(  706006:0 0030) (01. םיִלָקֶש) 5. לקָׁש

 ,5רעֿפַ;לקש ,ףַאלקש = ַײרעװַאלקש ,װַאלקש
 418008810ת,} 6461106- (2/ ס=) 8. איִרֵטְו-אֹלְקַש

 ,תּונְנֹוּבְתַה ,ןֶּתַמּו אָׂשַמ 1810

 ,דָבָע 8187 (עז.| =) 5. ףַאלקש
 ,תֹודְכַע 818טסעצ 5. ַײרעֿפַאלקש
 687 0? ?מס םממטפ} ס0תונוטטוסת 8  נָאׂש-לקָׂש
 ,םיִנֹויצַל לֶקָּׁשַה םֹי 0 מס 22400186 4

 נמםסמסץע 00261100460 סת !?טזוזמ 4. טלעג-םילקש
 תיִבְּב םיִרּופְּב םיִבדַנְּמֶׁש ףֶסֵּכַה 80 00 םצתפסםיט6

 יחָפְנְּכַה
 הֶבֵּת 1106 עסצ (2/ ךעל-) 4 עלועדעקש

 ,(א הֶּנַטְמ
 .דָלָׁש 81:616904 (2/. |-) טעלעקש

 ,רָלָׁש ֹומְּכ 1166 8: 8616900 06/ שיטעלעקש
 ,לַעיְלְב ןֶּב 80040161, 808זגק (27. םיצקִש) +. ץ'ִקְש

 ,לֶבָנ
 8001128816 114016 821זמ81 (1/. םיצקְׂש)  ץקְש

 .ץע גוש ,ז ,םיִצְקֶש

 8 1000 03 081:68 חנומ ץסץק}- ןָאמ טימ םיצקש --
 ,שבדו גרפ ירגרג םע תֹוָע ןימ 86008 8264 םסמסצ

 פמס1מ1מ8016 1106 821 5. 2/. םיִׂשָמְרּו-םיצְקִׁש
 . = 10818 826 ניס 8

 וזמט06ת06 !לַעַיַלְּב ןֶּב הָׂשֲעַמ 18808:19ע 8. יירעצקש

 .הָמִצח
 .=116, 181861006 (ע?. םירָקֶׁש) 8. רֹקֶׁש
 014 8806, שסעת (7/. סע -) 4 בָארקש ,בַארקש
 8 3166016 (7/70) ּוהָּלְּב לַטִנ ֶׁשֵי לַעֵנ סג60 6

 .ןעבָארקס = ןעבַארקש

 "8 11ס תפפ תםס 16088/ ניס. םיַלְגַר ֹול ןיִא רקֶש

8407-117664 86 1168 = . 

 ,םיִדָקְּׁשַה תַלֲחַמ 80101018 8 לֿפָארקש

 ,םיִדֵקְּׁטַח תַלֲחַמ לָׁש 8סעס?ט1סוג8 06. ענשיטולעֿפָארקש

 18186 800088110מ (2/. םיִלּּבְלִּב -) . ליּבְלִּב"רקֶׁש

 .אוָׁש תַליִלֲע
 יֵקְׁש ,- 808010401} 18186 1066. 60/. בֹוִּכ-רקֶׂש

 יִרָמְִל

 ;800866616 -- הלדקש 108001641008 רענַאופ ןיא (א

 01698 151 םטז 61 1001800685 :;טקיעמַאב ייברעד טועוו סע

 ןוא 8081018 שינעילַאטיא ןוֿפ אמתסמ זיא טרָאװ סָאד ,טש6 1
 ןיא 5822848104142 ,שיסור ןיא טואגצעגא82 טימ בוחק ַא זיא

 .ׁשיליופ

 לװָאט-בַײרש -- 818 --

 למּורְקִס 8סנעטק16 (ק/קסני.) (עז. ןע -) 4 לפורקש

 ,(םירועש םירשע לקשמ)

 .=ןום (עז. םיִנְרְקַש) . ןֹרְקַׂש
 | .--ןֶצֹומָק . תֹונָרְקַׁש
 1מסמ0801008 רטסעמּהמ, }וי (2/ פ -) 8. עטנרקש

 ,תיִנָרְקַׁש
 אָׂשֹונ 1818 :לֵׁשֹומ , - טנ1ת06 (ע/. םיֹרָׂש) . רַׂש

 שיא רש) ץיִלֵמ ְךַאְלִמ םט9810184 82861 !הֶרָׂשִמ
 ,(םימשב

 ,אגרְׁש = :בָלֹק 0101מ08-עס8 (2ז ס -) 8. עגַארש
 תֶרְפֹע יִרּוּדַּכ 810811-8001,! 2801:8800  סָארש

 .םיִּנַמְק
 .ןעװע טערש == ןטָארש

 ,תֶהָּלִצ ,תָטָרָׂש טסעפ+סמ, 8ספ+ (21 ןע -) 8 םַארש
 רַעַׁש ,םֶּלַּב ?טנמץנאס} 90118846 (27 |=-) 8 קנַארׂש

 .ףַאש = ;םֶכָּמַה

 ,קנַארש = ןקנַארש

 ?סטנ 081608 07 011101009 8ט198, שסנ9מ- 8. אֹגֹרְׂש
 יִלְּב םיִפָּלְק ,םיִנֹוׁש םיִנַנִמ םיִפָלק הָעְּבְרַא 1088 8

 .זא ְךֶרֶע
 01010+ 01 ?מס סטק-טס81ס1:8, 16 .. םיִקְׂשַמֲה-רַׂש

 ,קנמש ביורש = קיטשבורש

 0ת6ס טסגס 18 2110760, 0םס שתס 4 רעַצְּב יורש
 .=-18 גמ ?עסט 6

 ׁשַּבְכַמ ט106, 8סעסיט-ט106 (1. |=) 5. קִיטשביױרש

 לָוַּב ׁשֵרָח לָׁש
 ,טָארש = טיורש

 ,גָרֹּב םסניסיש (2/. | =) 9. ףיורש

 ,גֹרָּב סס 8סניסיש ש. . ןֿפױרׂש
 תַּתִמַמ 8סעסס-סעגססע (2 ס-) +. רעיוצנֿפױרש

 | ,גָרֹבְל
 ׁשֵּבְכַמ םסעסיש 22064-0106 (2/. ןע -) פ. גנַאװצֿפױרש

 ,גָרֹּב םע .דַי

 יקוטש ביורש = קיטשֿפױרש

 ,ןממורשנײא = ןפמורש
 ,תָחָרֶׁשְמ טט1?81מ8-דשסעמּפת :!הָדֹובֲע 8ס10106 4, תֹורָׂש
 'ת ץסזממגמפ 820 ?ט816/00", םת 5. טילָּפּו-דירְׂש

 .אּוהָׁש הָזיִא ,דָחָא ס6

 (םסע6 ש11} םילפו"דירש ןַײק ןבפלב םינ טעװ םע --
 ,רחא םג ראשי אל 406 עסנמפנת 2מ7ָש 6

 .רַעֵצ 8169} ע806 (2/. --) 8 טורש

 .ןעװעטערש = ןעוועטיורש
 ,גמצבפרש = גיַײצענ-בַײרש

 ,ןְּבְתַּכ םסעגטמ1סע (עז. סע --) . ןובַיירש

 הָקיִפְצ לָׁש ַחּול 81806 (ע? ןע -) 5. לװָאט-בַײרש
 ,(הביתכל)

 ;ןוֿפ תובית-ישאר ַא זיא אגָרְׁש (א

 גלכיי'א

 ,ןיר'ג ,ץיו'ר ,לרע'ִש
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 שיוט-בַײרש

 טטע10108-48016 4684 ({/ |--) . שיטיבַײרש

 ,הָבֵּתְכַמ ,הָביִתְּבַה ןַחְלָׁש
 ץטי191 םי-דמ86611818, ( 27. | -) 8. לַאירעטַאמ-בַײרש

 - ,הָביִתְכ יֵריִׁשְכַמ 808010סנש
 זצעס-רטע1969, פץעס- (2/ ןע -) 4 ןישַאמ-בַײרש

 ,הָביִתכ יֵלְּב טטנ:10118: .ונ1861126
 5.||! בֹהַּכ 90 וטע116 (2. ץ. ןבורשעג) ש. 6. ןבַײרש

 ,בָּתְכִמ 160061 !הָביִתְּב ךשי10108*
 8016 ;הָביִתְּכ דטנ1ס1ת9- (עז. | -) 5. ץכעבַײרש

 ,בּותָּכ רֶבָד טס1101סת

 טטנ1061} :בָתֹוּכ טטנופסע (2/ ס - ,-)  רעבַײרש
 תיבב) רָפֹס אססעסו8נש !רָּבַהְמ ,רָפֹוס 206מ0/
 .(תודיקפ

 ,תֹונָרְּמַפ 9ג080181מ ; הָביִתְּכ טסנ16188 8. ַײרעבַײרש
 ,הָביִתְכִל רָיְנ דטע16080-ץפקסע 4. רופַאפ-בַײרש
 ,ןעפ- בײרש = רעדעֿפ-בַײרש

 ,םִע עסמ (2/. סע -) . ןעפ-בַירש
 יתָרְפֹע טָע 1684-טס8011 (עז. ךע .-) 8 לדנעפ-בַײרש

 ,ןֹורְּפִע
 10/-808080 8. גַײצ-בַײרש

 יתָסָק ,הָביִתְכ
 טטע11מ8-גיססנמ, (2/ רעבוטש -) 8. בוטש/בַײרש
 ,הָּבִּתְכַמ 6

 ,לדנעפ- -בײרש = לטֿפוטש-בַײרש

 ,עלעטערש = עלעטיורש
 60 סעצ, (ע. 2. ןגורשעג ,ןעירשעג) 0 ת. ןעַײרש

 ;(המהב) הֹעָנ 90 1סיש !ַחֹרָצ יִקֹעְצ 8םסוגפ, 80102זג
 ,(הירא) גֹאָׁש 90 1081

 80081109, תסנומש מכת (20 ס-- ,-) 8 רעַײרש
 .ןָקעַצ

 .ףיורש ןופ טרָאװרענעלקראֿפ ,לֿפַײרש

 ך8ניפ1משי (0/ 426 200 ({ז. | =) 5. טנורש ,דנירש

 ,(שארה תורעשכ) קָרָּפ 6

 8ת06- :בֶחֶּכ :הֶביִתְּב 1148 (2ז |-) 8 טֿפירש
 .םּומְּדַה תֹויִהֹוא טעקס (6/4.) !רַי בַחְּכ רשע

 קֵצֹוי 6ץעס-10ט264ס6/ (24 ס = ,=) 5. רעסיוג-טֿפירש
 ,םּופָּדַה תֹוּיִחֹוא

 חיֵּב וץעס-1סטמסנ} (עז ןע -) 8: ַײרעסיוג-טֿפירש
 ,םּופְּדַה תֹויִתֹוא תַקיִצְי

 רֵּדַסְמ טץקס-8009ס1, ססנממס81900/ 8. רעצעזטֿפִירש
 ,םּופְּדַה תֹויְתֹוא

 וו טטנינס וי 600. || :בּותָּכ טס1604 060 .ךולטֿפורש
 ,בָתְכִּב

 8. ןטסַאק-טֿפורש
 ,םּופָּדַה תֹויִתֹוא חַבָּת

 טט11901, ם8גלםס (20 ס- !=) 8 רעלעטשטֿפורש

 ,רֵּבַחְמ ,רֵפֹוס
 .הָּסג הָניִחְמ ןֹהָמ 90 גיסט8מ-811446 ש 6. ןעועטערש

 דטס00-64600ת,0080011 (7 ךעל = ):.עלןעטערש

 ילֹּכ .דט11010:-508מ6}

 טץע/ס-0886, 6886 (1/. פ -)

 ,דיִתְש - 519 --

 ;םיִמָסְק הָעַמ 6101 108 ןע0 זט8מ6 :רַעיַה דָׁש
 ,(א אָמְסיִלַט 98118נ09/

 .עגנערעש = עגנערש
 אָרֹומ 1186, ?סעעסע, םסנזסז (עז. |=)  קערש

 .הָמיִא ,רַחַּפ
 אר 1110? 21, 46111016, 130111016 001. .ךולקערש

 ,םיָא

 0 ?יוםמוסג (2. 2. ןקָארשעג) 0 6. ןקערש

 .אֹרָי סס טס 84810 6. ?= ְךִוז -|| ;םִיַא ,דָחֶּפַה
 ,רַחַּפ ,אָרֹמ 1088 זעותמפ (ץז ן--) 4 שינעקערש

 ,הָמיִא
 סת6 0+ +86 828618 (2/. םיִפֵרְׂש) { ףֹרִׂש
 .--8טץעסוגתמסומפ 96 ?מזסמס 09 606
 ,-+ועס (4/. תֹופֵרְׂש) 8. הֹפְרְׂש

 ,הלודג הפרש 0003188184100 הפרש עפיורג ַא --
 חלש 60 866 116 40 8 20086 הפרש ַא ןכַאמ --
 ,תיבב שא

 חֵּלַׁשְמ 1מססתסופיק (2? ס - .--) 8. רעכַאמ-הפִרְׂש
 ,הָרֲעְּב ריִעְבַמ ,ׁשֵא

 ,רעֶּב 60 טטנמ . 4. ןענע = ,ןע|פרַׂש
 ריִעְבַמ 14060018-7 (2/ ם-= !=) 4. רענעפְרַׂש

 יהָרָעְּב
 .=- 0:0סע1מ0 8תוזמם), 1604216 (ע/. םיִצָרְׁש) 8 ץ'רש
 דָלָי סת114 (/7. (עז. םיצְרְש) . ץ'ַרְש

 1064 ;טילׁש ,-ןץע1406 (ע? תֹוהְרְׂש) . הרָרְׂש
 ,רֵׂש ,ןֹודָא

 ;הָרָׂש ענ1ת0688 (2?/ פ-) . עטסהרְרִׂש

 | .הָליִצָא ,תֶרבְ
 עננתסס1ע 06/. ׂשִירְרִׂש

 | ,רָׂש לָׁש
 ,שרֹוש = ׁשרׂש
 .- 814 400. הֹׂשֶׂש

 8149 זמפת 0811664 +. || ;.-81461 066. ?ע. יִׂשְׂש
 הָלֹועְה יִׁשָׁשַה טֶע 90 486 10801ת8 01 1061 86
 ,הָרָוּתַל

 .=- 8וצלש 0 םיׂשִׁש
 8וצזְע 1מץנ1848 8ֹוצ םטמס0ו60 0600 אֹוּבְר-םיִשְש

2066 = , 

 ;1. תיִׂשאֵרְּב-יִמי-תׂשֶש
01681100 = . 

 10 814 רטס21128-48ש8 5. עז. הׂשֲעמה-ימי-תשִש

 .- 180 טטס68-688
 .הבושְּת-תּבש = 6200. ת"ש

 ,== 1490106880, 106618?סע (ע/, םיִנָלֹדַּתֶׁש) 6. ןלדַּתֶש

 , = 1מפסנ6688102 זמס0184100 4. תֹונָלְדַּתְש

 ,תיִנָלְרַתְׁש תנס0180688 (עע.ס -) 9 עטנלרַּתֶׁש

 לֵַּתשִה 90 1006:0046, 13641816 = ךיז ןענֹלְרַּתְׁש
 .=- 6:1ת1ת6 5. ההיִּתְׁש

1849 

 ;הָרְרְׂש ָׁש
 ד דג

 ןֹודָא לָׁש 1061

 620 םֹוצ 6878 0?

 ,לווײש-דלַאװ ש ,900:81 שטייד ןוֿפ (א
26 



 ןענעיִתַׁש

 א הֹתָׁש 9ס ףנותמ = = ןענעיתַש
 "טטפעמ 240 דאס01/ סעס88 . .בֹרֲעְויִתְׁש

 /  יבָלְצַה
 ,=811606 . הֹקיִּתְׁש

 ןֵמֶס

=-- 890 -- 

| 

 הרות

 806006 18 שש תהֹליִפְּתַה תעַׂשְּב הֹמָי הָקיִּתְׁש
 .-8ץעעעסעע1806 4טנ1מפ 986 1440 01 ץע8צסע

 ,רֹכָׁש ,הֹתָׁש סס 8נ1מ/)} 91016 4. 4. ןעקְתַׂש

 ;ת
 986 ?סטסמסץ-860006 164661 01 986 116טזס 6 8 ת
 :יָרְבֲעָח תיֵּב ףֶלֶאָּב םיַּתְׁשּו םיִרְׂשֲעָה תֹואָה 8!

 ש ז ז

 ,תֹואמ עַּבְרַא 01 מםטמ0166 2. ||
 .הָקּוׁשְּת ,--118?) ק888/0מ (2/. תֹוואַּת 5 הֹואֵּת
 1080611483 0 8סת8381 4. 2/ תֹויְרְמְחֲַה-תוואָּת

 . = ט1688ט8

 680 ן/1688ט168 09 4818 3. 2?. הזַהְ" םלֹועה-תוואַּת
 . = טט0116, 8סמ8וג81 ץ1ס88ט8

 !טט1תפ 6סעג1מ3 (000) ;-?טטותפ 8. ק/ םיִמֹואְּת
 ,םיִמֹואְּת לֵזַמ

 ,רעמָאמ = רֹמאַּת

 0801ס8'1 4681 !ׁשֶרֹּקַה ןֹורָא סג6 םס}צ םע; 5. הֹבּת
 0618 (9) :וָנְרַא {עטמאע (/0) ּ!הָלְסְּתַה רּוּמַ

 .ףֵּתְרַמ
 8 סעסרס- (730.) :חנ תבת 1אס2ג'8 26 הבת םחנ --

 ,םיפופצ וב םיבשויש םוקמ 466 6
 םז8גמ :לּובָי ,- עעס4006 (2/? תֹואֹובְּת { האּובְּת

 גָד יִניִמ , =
 קרעמ -) . קרַאמ|-האובַּת

 ,הָאּובְּתַה קוש
 .=-ס18וזמ (2/. תֹועיִבְּת) 5 העיִבְּת
 וחס; 036 2464 עסתסשס|! 446: ׂשֹדֲחְתּוי הֹלַבְּ

 (6 0008 10 0 12060900 10000400 6 1600 (0ס0ימ60/

 += | ץסי 1716 .ןלני98 1916)
 .-1א8'080 84 . הניתבּת

 80/046 8מ0076 8 10140/ 88 (ע; ןיִנַּת)  גֵּת
048466 = . 

 .=- 4609מ, 8ט9788 (27. ןע --) פ. םֹוה
 .=?םהת 6206! 44 לֵאְל- הל

 .- 8004 017 4282!ת38, 1058106/ םיִליִהְּת

 רֶמֹוא 0881ז0-108661 (2/ 9 -) 4 רענָאז-םיליִהְּת
 ,(תמ וא הלוח לע) םיִּהְּת

 1ך8ס, םפנמס 03 180 86 ת (ת) (21 |-) =. וָּת
 (ת) הָׁשּונְּדַה ת תֹואָה םֵׁש

 {עסעתג /ְממת 90 020628(4, ות זוּב ףלַא ןוֿפ --
 .ףוס דעו שארמ {עסזגמ 2681תתומפ 90 6

 1פש, תפנגס 01 100 88װ1:8166 ה (2/. | -) +.'ות
 .הָּפָרָה ת תֹואָה םֵׁש

 םיִעְבֹוּת . עַבֹוּת
. == 1 

 ם1:810-108166 (2/.

 ;ׁשֶרֹוד ,-018100826/ ?/2( 

 ,0 רעגַארפ ןיא (א

 .עֹבֶּת 0 1מממסנפטמס ש. 6 ןַײז עֶבֹוּת
 400 46:02246 טצ זמסטומ;7 שש 6. ןַײז הָּפְּב"עַבֹות

 90 40108260 ך/8ות|ש, 606102260 84ע0ת8!} (0
 ׁשֹרְד .הָּפְּב ַעֹבָּת {7660000 10 862:001 40/01001056)

 ,(הליעב ןינעב) הָחָוְחִּב
 ,הָיִקְרּוּת גם :;יקְרּוּת , - טז 8 רֹנֹוּת
 ,תיִצְמַּת ,רקֲע + - 8גט0898006 8 ְךֹוּת

 גמ 800898406, 68800118117 ןַײרַא ךות ןוא --

 | ,םצעב ירקֲעב

 8010692646 8008122008) (2/ ן-) . ךאֹויְרוּת
 80146001240 ))60880621128  801060מ/00 ט86101

 ,ליִעֹומ רֶכָּד .יִרָמִע רָבָּד .יִׁשָּמִמ רָב
 88 800 88 8814, 1ת802ת617 000 רֹוּביִדיִדַּכ-ךֹוּת

 ,עַגָרְּכ ,-
 ספץססע סוניס סמ8 (ז. תוחכֹוּת) 8. החכֹוּת

 תַׁשְרַּת - ,= (60 2:000/0048 0000 226000200020,))

 ,(םיחבדו ארקיו רפסבכ) תֹוחָכֹוּתַה

 40 החכות עצנַאנ וד ןצעמוא ףיוא ןוָאלסױא (46.) --
 ,שיא לע תוללק רממה ם68/ 001868 סת 2 ץס1802

 .-ם8?ניסמסזמס/ (/ םיִנְכֹות) 8. ןְכֹוּת
 .=60ת96848 (0/ 6 0000) (2} םינְכֹות) . ןֶבֹוּת
 . = 18016 01 60206218 8. םיִנְיִנָעַהְ-ןְכֹוּת
 ,דַיָמּו-ףֹּכיּת == סס/ז. ימות
 48661008, 01101081 8108808 סמ 5. תופסֹוּת

 . = 926 '8)ז004
 8001604 40 686 דמה/זתותקס 8. הֹּבֹותְּכ-תֶפְסוּת
 0001ע806 (60000000606 ,01000424/ 0 1000040 6

 + == |גי:00018 1004 800400 404 1706 100011006 00:0/2604)
 "201610ת," 0011606108 (2/. תֹוּתְפִסֹוּת) 4 אתפְסֹוּת

 04 '12081010 018008810ת8 209 12010066 ות
 ,-.686 26/8מתפמ

 ,- 0606111, ט86 6. תֹלָעֹוּת

 60187168026 ש. 6. ןַײז ספֹוּת
 .ןֵבָה ,גָּׁשַה ,םֹפִּת

 ט}ןסלשסע 0? 186 עםנמ-םסעמ (2/ ס -) 8 עֶקֹוּת
(81/710000116 1706 60) == . 

 8קץצסס81 ;ץֶמֹא ,קָזֹח ,- עסטססע, 801:6280מ +. ףקֹוּת

 יהָמָּכְּפַה
 תַרֹוּת ,-- 1,236 !רֹומִל 162:תותק (ק} תורוּת) 8. הרֹוּת

 ,ׁשֶמֹּוח 16040846ו0/ ;הָׁשִמ

 00 8סט0צ 086 1:4ס0 (2/090400/ הרות ןענרעל --

 ,הרוח דמי /68 0611 08 1י01100:04001)

0 00806106, 



 דחָא טוקָמּב הֹלּודְגּו הרוּת

 !הרות עסיורג ַא (0/0.) -

 !הלודג המכח
 סעט81608 226 2/- דֹהֶא םוקָמְּב הֹלּודְנּו הרֹוּת

 8107 גת 046 1806 (8060 0/ 006 1000 5
 + = | 1602י000/ 6110 )/106012 

 1081תותפ 826 טועפטסט8 5. 7. םיבֹוט םיִׂשֲעַמּו-הרוּת

8'. | 
 8 ן80 +עסזמ םסהטסת, 41ט1תס . םיַמָׁשֲה-ןמ-הרֹוּת

 .=- }הק

 "66 1ג8ט 186 5, 27 םיבּותָּכו-םיאיִבְנ-הרֹוּת

 קעסע8008 220 180 182810018ע/מפ/ +עגס

 . = סע סט8
 886 דטעופ0סת ךןגפוס 9מס 1:80 4. םֵַתְּכְּבַׁש-הרֹוּת
8 !+0-=. 

 0 ס181 180, 10 '1810ט816 6 הָּפ"לֲעְּבַש-הרֹוּת
186 - . 

 .-לםס 96 186 8  תֹמָא-תרֹוּת
 10 18 48080100017 ?ע6 תמא תרות זוא םע --
 ,מלחהב אוה תמא

 ,תמָא -ת רֹוּת ראֿפ גיסַאפש ,ןשקָאל-תרֹוּת

 .-+םס 1 01 110868  הׂשמ-תרות

 1 18 208010061ש עג6 השמ-תרות ווא םע --
 | ,םלחהב אוה תמא

 .- 1888010829, 168106מ9 (2/. םיבִׁשֹוּת) . בֵׁשֹוּת
 ,םכָח-דימְלַּת = סמעי-. חיּת
 ;הָפּורְּת ,--עס0:06007 (2/ תולּוִּחַּת) . הֹלּוּבִחַּת

 ,הָּמְוְמ , -- סטממ1מפי 8081

 . = ע916 :לּובְנ ,- ןוזמופ (} םיִמּוחְּת) . םֹוחָּת
 מס 6018 ןמ816 01 864416- םוחת רעשודוי רעד --
 םידוהיה בשומ םוחת 2166( /0170611:} 40 .111:8840)

 ,(היסורב םינפל)

 88ממ8+מ ןונמופ 0606 0/ (קז ן-) +. תֹּבַׁש-םּוחְּת
60 6 100600 /6004 106 10002006 6000/8 2000 

(/1560004 0 0058 1004 18700000 = + 

 ,ה"יָחִּת = 080. 'יחת

 זתהצ 8 1 ! ((4'000 1040060 0006 406. הריֹחַּת
 == (426 תסנח6 0} 60 100000 50 0 160/6י)

 ;הֶּלָחְּתַּב : 86 200ותתוממ) 86 1980 000 תֹליִהְת
 ,הָנֹוׁשאִרְּב 46

 ץעפקסצ (68/60001/ }ןס0= (עז. תֹוניֵחְּת) 5. הניזַוְּת

 טסס1+ 01 ץנניפיקסני8  (םישנל רוחיבנ הָּלִּפְּת , -- /0006)
 | ,תֹוּנחְּת רָּפִמ (/ס2י 1001060)

 100200-(ס1ג28װ ט866 ומ ץנפצ- 8. שטַײט-תוניחַּת

 תֹוּנִחְּת לָׁש יִנְשַ-תִדּוהְי ןֹוׁׂשָל סע8 1097 יטסצמסת

 8 םע620 06 }

 ,םיִׁשָנָל

 . = עס8ט11604108 01 406 0696 . םיִתָמַה"תיִחַּת
 ,תֹליִחָּת = תֹלְחִּת

 ,הניֵהּת = הנֲחִּת

 "ניק סע, טטקק11681סי תהתג6 01 28 4 ונְחַּת

 תילְכַּת -- 991 --

 ץצפעסנ 8810 600106 081// ס46ס09 5808

 .- תם4 80110898

 .-- 011:080108 . 2/. םיִנֹונְחַּת
 ,ןנחתה 9ס 6061689, 90 0086660 םינונחת ןמעב --

 ,רצפה
 {ום6 ףט9/0698 2180 (2/. רעתהת) פ תֹחֶּת

 ,תֶׁש ,םיִרֹוחֶא

 ,םִיַסְנְכִמ טיס60068) ?ע080/8 5. 2. םינֹוּתְחַּת
 ,ברָח - תֹח ַּת רַאֿפ גיסַאפש ,יּתְׁשַו-תחַּת

 .=טת06/ 180 8400/6 000 בֹרָח"תחַּת
 ,רמשה 90 068/ע0 ברח-תחמ ןכַאמ --

 .=-ט206/ 2ו8 ?םופמ 006 וכירי-תחַּת
 צמסממ 48/0סעס/) (2/ ס- ,.-) 5. רעקעל-תחַּת

 ,יּוזּב ףֵנֹוח סע1מ;:6/

 ,הבּת = הבית

 ,-תבַּת = חנ"תביּת
 .וָת ,וָּת = ֹויְת ,ויִּת

 ,- 0ת06} 110016018161ש 400. דימֹו"ףֹּכיֵּת ,ףּכיּת
 .-פת !תזהמל סםס 687 014 = ֹומֹויןָּב-קוניִּת
 . = 800001-6211010 5. ןּבַר-תיִּב-לֶש-תּוקֹוניִּת
 ץפ08מ 80086 0 רטסע- (27 תולפיֵּת) 5. הֹלִיִּ

 .-םגֹוק

 10 80840/ 186 ףט08008 0. 4. לֹקיֵּת
 ,הָרָּתִּמִנ אל הָלֶאְׁשַה 1608108 טמפס0160

 גממץקציסטסנמסמ?, 601:609108 (עז.םינּוקיִּת) 8 ןוקיִּת
 עט1111080100 :הָנָּקַּת ,-.18801001108 :הֶכָשֲה ,--

 ,(תאשוח המשנ לש) ףּורָצ (0/ 0 8470 800/)

 40 6/10/ סמ 980 2ממוטסע8פזיק ןוקית ןעקנורט --

 ,תמל ןורכז םויב הקשמ התש 04 2 ץסנ8סמ'8 6681מ
 ,תֹוצְח = תוצְח-ןוקיִּת

 001160110מ 04 1:6011818 10 986 5. תֹועֹובְׁש-ןוקיִּת

 .-- 8180 תוםמו 0/ 6
 6086, !הָבּוׁשְּת ,.-- םתפשסנ (2/ םיצּוריִּת) 5. ץוריִּת

 .אָלְתַמֲא ץעניססס1, 8 066116
 ,-88ס/סמסזמצ 8. הנֹוכְּת

 ;ףֹוס ,-.60, 168016 (4/. םיִתיִלְכַּת תילְכַּת
 .הָרָּטַמ , -- 8גתנ, עטניק 6

 טח89 0111 26 486 ?תילכת רעד ןַײז טעװ סָאװ --
 ?רבדה ףוס היחי המ 686 0 4 ?
 18 48616 ם8תצפמותפ םעעס- ? תילכת ַא םָאד זוא --
 ?דיתעל הוקת הוב שיה תנואנתפ גמ 8 ?

 {0 ?טימ 80106- םעפע ןוֿפ תילכת ןטוג ַא ןכַאמ --

 הלודג תלעות איצוה ?םנתפ 90 2 4004 ץטקס6
 ,רבדמ
 00 1004 106 8 טטזק086 תילכת ַא טומ ןבע5 --
 00 1176 :רבד לכב תלעות שקב ֹומ 6ט7סנצ941מ9
 לע תואצוהב הנוכנה הדמה תא רמש ץטצמט46811ש
 ,םייחה יברצ
 3 ןס08 20009 10 84 006ט- תילכה ַא ןכוז --

 ,הרובע ּוא קסע שקב ע81108
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 גּודתיִלְכּת

 ;םיַק 6וגנ:8216  ;קיִּפְסִמ 600ת0101081 64 גֹידתיִלְכַּת
 ,יָתיִלְכַּת סא/ס161

 . = 4081166 001666 . ןֹוּוכְמַה-תילְכַּת
 רתֹוּיַה הָאָנָׂש , =.121600ע089 84ע06 5. האְנָׂש-תילְכַּת

 ,הָלֹודְ
 00 2206 22100ס917 האנש"תילכת ןבָאה טנַײֿפ --
 ,חלודג האנש אנש

 וֵּבְוַּב 00 8082606/ 4. 64 ןעוועלְבַּת
 טט8ע-0801108) 8018968108 8. 27 המָחְלִמ-יסיִסְכַּת

 ,ףֹּכיֵּת = ףֹּכַּת
 ,-ףֹּכיֵּת = ִיַמּו-ףֹּכַּת
 .=8תעסטג08 = 2/. םיִכיִרְכַּת
 1216 86100868 (68 172056 8. ק}. ךעטשיםיכירְכַּת

 ,תֹוּסַּג הֹוריִמְּת /10006006 470 8604: 00005*872)

 .-ןסיטס}1 (/. ןיטיִׁשְכַּת) פ. ' טיִׁשִכַּת
 רָאְּפ סץמ2צמסתפ (6שי0.) (2/. םיטיִׁשְכַּת) פ. ?טישְבכִּת

 ,(םדאנ
 ,הָּבְרֶח ,- םס80/ 09 עטסמנ8מ, עטנמ 8. לֶּת

 ,בֹרחַה 90 ץטות, 668/ע09צ ןוֿפ לה ַא ןכַאמ --

 וס 06 ע01404} 40 20 606- ןוֿפ לת ַא ןרעװ --

 ,בֹרחַה 8006
 .= 86 010011166 0תס} /ס6808 8. 'יולָּת

 90 ץט9 סמ יולת םעד ךיוז ףיוא ןפעלשֿפױרַא (46.) --
 ,(א םיבר םימושק שבל תגגמצ 0448

 .- 460620188 00/ י יֹולָּת
 19 4006268 סת םֹוחַנ םוא ןָא ולת ווא םע --
 ,וב יולת

 0606240609 סמ 426 רטנ} 00/ םירָחַא-תעַדְּב-יולְּת

68 01 -. 

 .= ם100619, 4811008 (ע/. תויִלִּת) 8. היִלְּת
 .--86808 טמסמ 6808 5 2. םילָּתיילָּת

 ןג8משדתתמ)/ 046- (2/. םיִניְלַּת ,ס -) 4. ןיִלַּת

/01910461 = . 

 .--81זמג6 . רומלַּת

 8ט1סנ118 '141עמ6/ (00002/6/60 8. יִלְבַּב-דומְלַּת
(/060/10 :812 1706 4/ == . 

 ;רּומְַּתַה יִמְכַחַמ דֶחֶא '181מג0186 (ע7. | -).טםִידומְלַּת
 ,רּומַָּתַביֵקָב

 0+ ןסעט88164 . ייְלַׁשּורי-דֹומְלַּת
 . = (00000206/60 400 1706 ,ץס/8 ס670/0/)

 .יֵּומְלַּת 1י81616 66 ׂשֵידֹומְלַּת
 808001 40 1ת001100?8 (27. 8 -) 8. הרֹוּת-דוטְלַּת

 .-ות 1160עס0 286 ֹומ 186 )60088 1611810ת
 8020181, עטץו} ; 61801016, (27. םידיִמְלַּת) . ריִמְלַּת

 , = 10110001ע

 .-.9014816 ץטעו} (0 תֹודיִמְלַּת) ?. הדיִמְלַּת

 ףיג1זמט4

 סלַא םלצ ַא יולָּת ףשפא טנײמ קיודסיוא םעד ןיא (א
 ,גנוריצ א

 םינֹושאַר-םיאָנֵּת -- 899 --

 8000181, (4/. םיִמָכֲחייריִמְלַּת .. םֶכְחיריִמְלַּת
 .--168/066 זמפת

 .-.8 עטומ ?0ע סטסע . םֹלֹועילְּת
 00 6686ע0ש 006191ש ןוֿפ םלוע-לת ַא ןכַאמ --
 ,לילב ברחַה

 .שּפמ 8ֹומממוסססמ} 1109 ;-.ם2106 ץסע8סת + םַּת
 6מס 2608 1זמסת?מ !'גממזמסש (/006 פ.רֹומֵּת

 ,זּומַּת ׁשְדֹחַה /:2074/)

 ׁשֶרֹחַה לֶׁש 09 186 זמסתלמ 'י8זמזמטע 60/, גידזֹומַּת
 ,וּוּמַּת

 . = 11600688) 1סזזמ (/. תֹונּומְּת) 8. הנּומְּת
 .-+סנזמ 01 8 1600ס/ 5. תוא"תנּומְּת

 00 06 6011/617 111106- תוא-תנומת ןווק ןסנוו טונ --

 ,ירמגל בתכּו ארק עדי אל 6
 10 עס 816 ישו ס ק/;-. םיּתְׂשִלִּפ םֶע יׂשִפַנ תֹומְּת

 ע111891008 (9040 8 0606 1000 1000 1006
 + = | 06נ48/ג 00:/4 /00100 40 7015 600610108)

 11101:08ת06 01 סמ .גזיזמסמנפמ (?מ 60/4006) 8. יהֹחְמִּת
 ,הָמ ,ז ;(היצילגגנ יִנָמְרַאָל יאֵנְנ םֵׁש

 .=8108ץפ/ 600818019!ש 406 ריִמְּת
 ,תודימתב ץסנינמ8תסת9!/ דימת ףיוא --

 0168910ת ;הָאילְּפ ,-רטס8461 (1/. תֹויָמִּת) 8. היִמָּת

 ,הָלֵאֶׁש , --
 .- םטממסע:9/ 810 פ. הֹכיִמְּת
 . = ם81ט00088, 8ותמק1נס1פצ פ,.תֹומיִמְּת

 תפוטסוש 000. || :םֶּת תפ1נט6 60/. גירתֹומיִמַּת

 ,תּומיִמְתִּב
 ,יֵׂשְּפִמ םסטקגס, 1410016 40). עטַאװעמַּת

 רמעה עס 211006 8901010 עטַאװעמת ךיז ןכַאמ --

 ,תושפמ לש םינפ
 . = 830818006, 6886ת06 5. תיֵצְמַּת
 'זמתפ 8846 03 16 118ממ8 (?/7.םיאְנַּת) ?, אנֵּת

 ,=- (006 0// 106 ןזנ81 6000 0/ 1716 '07040)

 18!זמ016 406002 טמספס (קז. ס -) 4. אֹרָּב"אַנַּת
 1080מ1מ9 18 806 18610066 ות ?םס 2/5ממ88מ

 םֶדָא 8תס 161|ס0, 0811/מ0 8סמ (00.) :אָרָּב אָּנּת

 .ריִּקַי ןֵּב ,רֶקָי
 800 ;--0020100ת, ?סנומ (ע/. םיִאָנְּת) . יאֵנְּת

 ,הָוֹח
 602601110081 6ושסעס6 (20/ ס/ 010006 8. טְנ"יאַנְּת

 ף0טסת 0:/ 8 1001000000 1000 40 249 101/0 40 0206

 10 ,ןליסס /עסעי ,ןליסת 4706 060410/6 00/3004400 4: 6

 ס} 708 0602/0 ס 600000/000 0}  /סי 6001

 רפס) יאָנִּת לֶׁש טָנ //זמ 40 0086 0} 205 160006//)
 וםוביה ?ןמ התוא רוטפל ותשאֹל עומ ביכשמ ןותנ תותיױכ

 .(וילחמ ומוקב ול אשנהל בושתש יאנתב
 81010108 0? 6089820/000/ 26- 8. ק/ םיאִנּת
1 = , 

 עעסו/עמותפעל 188ע11286 9. 2/. םיִנֹוׂשאִר-םיאָנְּת
 , = 001ג01:809} 81010108 01 022201468006



 םינֹורְחַא-םיִאְנּת

 . = 1181 .תמפניי1280 00/1:809 5. 27. םינֹורחַא-טיאָנְּת
 180010, ס80טע60 םוו- (ע/. תֹועּונְּת)  הֹעּונְּת

 ,הָדּוקְנ , -- 11ס0עס6 טסדטס1-ןס1+ ; -- 6

 סט 10880668 ם89ס 180886 ק/- ןֹנְּבַר ֹונְּת

 (ט00008 8)1000  0100 0ס/ 1200580008 0/ 6

(06040 7018 == . 

 90 8ּהָצ ןִֶּבַר ונּת 9ס 8067 ?9מ6 ש ת. ןעגְנַּבַריֹונְּת

 ,(א אָרָמְנ דֹמָל '81זמ64

 (2/. |=) 5. || ?םיבּותְּכּו םיִאיִבְנ הרֹוּת = 62  ךַנֵּת

 .=- 980 80110ס,8
 זמםצ םייַחַה רֹורְצִּב הרּורְצ ּוׁשְּפִנ יִהְּת == 600. ה"בצנת

 םנא 8סט} 26 טסטת0 !ת 486 מטמ016 04 6

 - = (68סני20100 04 126 606 0/' שה 604:6/)

 . = ע1088ט:6, 061182מ/ (} םיִנּונעַּת) .גונעַּת

 686 ץ16880168 01 186 8. 2 אָּבַה-םלֹועָהיינּונעַּת

 .-1גסטנ:ס דטס64
 626 ךץ}ס88טס8 01 1018 5 2? הֶזַה-טלֹועָהייגּונעַּת

 . = 00116, 6819מ17 ץ1688ט8

 .-1889, 1880-08צ ({/. םיִתיִנעַּת) 4 תיִנעּת
 ,תינעּת-רּת םָא= רֹּתְסֶא-תינעַּת

 ,יִנֲעַּת לֶׁש 01 1889 86). גירתיִנעֶּת

 .--1880 9101 םמ סטו| 41ס210 5 םולָח"ִתיִנעַּת

 .י- שס000141 1889 . רֹוּביִצ-תינעַּת

 .=1880-427 01 140 מ!סט8 4. םיִקיִדַצ-תיִנעַּת

 .=-גואסטעס 5. 2/. תֹובֹורעַּת
 .-- נממנ1800664 06//  םֹופָּת

 ,(ב אלבב רוט 60 1זמץני18סמ םופת ןצעזנטא --

 דֶחֶא .הָּלִפְּת ץמצ1809סי7 (2/ ןיִליִפְּת) 8. ליִפְּת

 .ןיִקְפְּתַהְמ
 .י- טעפעסנ (1. תוליִפְּת) 5 הֹליפְּת

 ,ללפתה 40 ךנ18:7 הליפת ןָאמ --
 "םטנס ץעפםץסע 24 00ע9838 8. הֹּכז-הֹליִפְּת

 עע8עסע 8810 סת 106 סטס 01 מס תגק 4
4006 -. 

 .=- עמצ120061168 5. 2. ןיִליִפְּת
 טפ8 101 וםס קגצ- (עז ךע -) = לקעו-ןיליִפְּת
 ,ןיִלְפִּת לָׁש םיִּכ 668

 .י- עמצ12096עש 01 900 1194 8 רי-לָש-ןיליִפְּת

 םמצ1800סע7 01 986 1680, 8 ׁשאר-לָׁש-ןיִליפְּת
106 = . 

 טנפעס} 8910 יטמסת 8010 0 4. ךרָדַה-תֹליּפְּת
 .- 8 ןסטנתסצ

 .-טפומ ץעהץסע 8 אוָש-תֹליִפְּת

 ,= ץצו8סמ, 181/) 6טמ860ת (ע/ תֹוסיִפְּת) 8. הסיִפְּת

 ,,נםיוא-,ליבוי) "םילוגלנה רפס* ןיא ןשטיװָאמַארבַא ייב (א

 סָאװ ,ןנבר-ונת םעד ןוֿפ ןעמוקסיױוַא ןעק טרָאֿפ סָאוװו} 8(1 טייז

 ןיא ןשטיװָאמארבַא ייב (ב "?טכַאנ ןוא גָאט רימ טס'ןנברדונת וד

 4 .טַאק) יעשטַאילק אידי

 תקוּתמּו-ףיקַּת --- 898 --
 ַחֹּכ ,- ץסוטס+ 0? 60006װ110מ :םיִרּומֲאה תיֵּב ,אָלָּכ

 .הָנָבֲה
 ,ריִמָא ,םּופָּת עזופסמס/ (ע? סע -) 8. קינחסיפּת

 ,חלְפיֵּת = הֹלִפְּת

 ,הֹליִּמְּת = הֹלמְּת
 ,=הֹליִפְּת = הֹּכַז-הֹלַפֵּת
 ,יִליִפְּפ = ןיִלְפְּת
 =  שאר-לש -ןילְפִּת ,רַי-לֶש- ןיִלַפְּת ,לקעז- ןילפְּת

 ."ןיִליִפְּת
 ,-תליפִּת = אוָׁש-תֹלַפִּת ,ךרָדַה-תֹלִּפִּת
 טול 188002:0088 ; -- 2090128 טע 5 המּוקְּת

 ,םּויַק , =
 ט0 1280 ;םּויה 40 269 טק המותַא ןבָאה --

 ,םיקתה
 209 90 869 טק, 06 40 המוקת ןווק ןבָאה םונ --

 ,םיקתה אל 09 40 1889 ;םוק אל 06

 926 8110 288 0 המוקת ןווק טָאה הלוח רעד --

 ,(א הלוחהל המוקת ןיא 1000טסנ

 .ןּוקיִּת = ןֹוקְּת
 .ןוקיִּת = תועּובְׁש-ןוקְּת ,המָשְנ-ןוקִּת ,תֹוצָח-ןוקֵּת
 "סגעסט19" סמס 04 106 (2/. תופּוקְּת) 5. הפּוקְּת

 עַּבְרַאֵמ תַחַא ,-40ט/ 86880ת8 0? מס ץס8/

 זְמִז ּךֶׁשֶמ , - טסנוס6 :!הֶנָּׁשַה תֹופּוקְּת
 186 80180106 0? 1066סעג061, 86 6 תבט-תפּוקָּת

 . = טט1406/ 0

 486 64טו1מסצ 09 עגנסת, 406 4. ןסיִנ-תפּוקִּת

 .י- טסת241 60ט1מ0+

 686 80181106 01 ?טמס, 986 8טנמ- 6. זימַּת-תפּוקְּת

6 146 = . 

 986 6(ט1תסצ 0? 80096ת0060 ירְׁשִּת-תַפּוקְּת

 .- 40 םט?טנמתת! 60טו1ת0צ

 לםס טןסשומַש 0 106 (2/  תֹועיִקְּת 5. העיִקְּת
 .- םסנתג 8004 01 {|6ס תסחמ

 8. !סמי 80סטת4 03 180 גםסעמ 8 הלֹודְג-העיִקְּת

 116108?8 04 118268 88 ץ16086 0? ףַּכ-תעיִקְּת

 : .=-פמ 000110:8011

 9ס 86146 228268, 90 ססמ- ףכ-תעיקת ַא ןכַאמ --

 ,קםע רמנ ,ףכ עקת סןוג06 8 ט8199ות

 10 801146 8208 ֹ!ת 1880 ףכ-תעיקת ַא ןבעג --

 ,רבד הזיא חימבהל די תניתנ 188 8 ןע:סעע6

 960 ט10ומפ 01 406 8מ8?0/ 02 5. רפוש-תעיקּת

 .- 'פנמ-םסזית

 5.|| } = ?1עזמ ; - עסיטסוי?ג}, 1710601181 20/ ףיקַּת

 ןעסױטסעג1 סי 1011603181 ןכסנ8סמ (4/. םיפיקַּת)

 ,הָאַנ םָדָא םפטפמלץ ץסעפסת ;!הָעָּד לַעַּב ,--

 ,(ב דֹאְמ ףיִּקַּת טסנצ עסיטסע+ט1 66/  ףקּוּתִמּו-ףיִקַּת

 ךיז טניֿפעג טרָאװ .סָאד (ב .118061641000 רענַארפ ןיא (א

 י(44 טייז) "זיראפ ןוֿפ טייצכָאהטולב אידי ןיא ןקיד ייב



 תופיֵקְּת

 . = 11ניזממס88 ; = עסוט617010088 5. תֹופיֵקּת
 ,לֹוׁשְכִמ , = םטטנמטוומ (;/. תֹולָקַּת) א הלקּת
 ; םיִּקָח תַעיִבֲה ,- 18801601108 (ע?  תֹונְקַּת) = הֶנְקַּת

 | ,הָפּורְּת י =- עס0604 :קֹח .-- 8989046, }8יש
 :ץרֶא ְּךֶרֶד ,םּוּמִנ 1מ8ממסנפ; 2ס1100ת088 8. תֹוּבֹרֵּת

 יֵקָרָא ךָרֶָד :681660
 ךרד דמל 90 40808 108026/8 תוברת ןענרעל --
 ,ץרא
 00 םהטס 8 108860 ןצעמוא רַאֿפ תוברת ןבָאה --

 ,שיא ינפ אשנ 101 8 טס18סת
 .- 086 ס080009, 6סקנ8צנלש . העְר-תוּברַּת

 'גיםיטנמ , (08816816 ןנ818- (2} םימּונְרַּת) +.םֹונְרַּת
 יֵבְתִּכ לע םּונְרַּת ,-ץמע9886 0? 186 80ע1קטטניס8

 טמומ0611181016 !תיִמְרֲא ןֹוׁשָל 002810866 !ׁשֶדְּקַה

 ,תָנְבּומ יִּתְלַּב ןֹוׁשָל 1840
 02814210 ץפעהקמע886 04 4. םֹולָקְנּוא-םוגרַּת

8 ,) =. 6 

 00214810 ןקפנפמתפ80 01 410- 8. ןתתָנֹוי"םוגרַּת
 .=- 486מהמ

 00814816 18080886, 0881066 4. ןוׂשְליםונְרַּת
 ִּתָלִּב ןֹוׁשָל טתות611191016 180084:6 ! תיִמְרָא ןֹוׁשְל
 ,תָנבּומ

 6106 8600260 18נטזמ,* 08814210 . ינָׂש-םיִנרַּת
 . = ץ8נ8גנ886 01 126 13001 01 1286

 01161109: 01 סמס 119068 90 186 ץנ10818 . המורּת

 1046 80טת6 01 186 תסנמ (2} תֹועֹורְּת) 8. העורַּת

 .=עסזמס4צ (/ תֹופּורְּת) . הפורַּת
 .ץוריּת = ץורַּת

 1001 8.|| } = עטנ8ג ( /ט// 0  ס/ 4760 וקנ- חֹרָּת
 ,זא ׁשֵּפִמ
 ,הטוש ןקז םת 016 1001 הרת רעטלַא ןַא --

 ?םס 018 עסונפוסט8 0019811008 +. 21. תֹווָצְמ-גיירַּת

966 2 +03-. 

 תוכייש ַא רשמא הר ת טָאה גנוטיידַאב רעטייווצ רעד ןיא (א
 ,שנעמ רעגיניזטכייל ַא ,121408 שיליוט טיט

 תית -- 894 -=

 .= 900 9000106 זמותס ץזיסממס+8 5. ק/. רֹׂשֲעיִרְּת
 .=-ססזמק181898 5 ע} תֹומֹועְרַּת
 *689 6200882608,7 8 4886 2000 םיפלַא-שיַפרַּת

 ,םּוצָע רֶּפֶסֶמ םטנמ 061

 "?טקס 1188 000114010000 5 2. יֵרֹתַסְדייִּתְרַּת
 ,הָריִתְס 6804 00מסנ," 601186010110

 .--119011008 8. תֹרֹוּבְׂשִּת
 תרבשת 46601:48/ 1/2001008 תרובשת רענעצ --

 ,תינורשע
 ,זֶדֹוּת , - םו:םסוטט06, 1828 . 2/. ןֶח-תואּוׁשְּת
 םת8טס/, 16800086, (2/. תֹובֹוׂשְּת {. הבוׁשְּת

 ע628206, 08811880100 ; = 1ס00248006 ; = 1617

 ,(תוגווע לענ יּונֲע ,ףּונָס

 8ת 2ת8וטסע 60 8 160061/ ווורב ַא ףיוא הבושת ַא --

 ,בתכמל הבושת
 ,הבושתב רֹוח 90 1669 הבושת ןָאט --

 ס00008006 826 +. 27. םיבֹוט-םיׂשעַמּו-הבושִּת

 .= ם000 38

 . = 4086 (ן/. תוקֹישְּת) 8 הקּוׁשְּת

 "ףמסוט +ט110 0880" 061סזמ0תש 01 8. ךילְׁשַּת
 ט8801ת0 100 818 מ61:1011006 סג 14080-28-
 8תהמפמ תספע 8 תטםתנמפ 8?עסםעמ (00 4:708/-

 ע'00000 ס} 126 100008 40 21/0002 712 19: (?7סא

("566 126 /0 6048 176 4010 8408 6266 0684 1004) 

 ,המיִמַה -ׁשימְׁשַּת = ׁשימְׁשַּת

 .=- 002801181100, 0019104 +. הֹטיִמֲה-ׁשימשַּת

 .- תנמס 2000 רעְׂשִּת

 686 תֹומפמ 683 0? 0 (729600/ +. בָאְּב-העְשִּת
 00 0000006000101000 ס/ 106 606800000000 0/ 6

 + =* {2'ס016)
 186 6188 עמסתסמ 1811 (80ק/ס0/שי- . רְׂשִּת

 .ירְשִּת ׁשֶדֹחַה { 064006)

 8/088069 גמ עסטסע86 01:06/ (0/ע0- 5. קרְׂשַּת

 ף042/040'0 6/1271006/ 9 10140// ת 48 זיסקניספ00160 ?/

 .=- |ש/ ר 8:/ קי 646.)

 ,הֹרֹוּת -דֹומְלַּת = 690, ת'ת



 ,ןעמענ עשירִיי ןוֿפ שינעבַײצרַאֿפ

 ,שִילגנע ףיוא גיילרעביא רעַײז טימ

 ןעננוקרעמַאב

 דעג וד ףיוא טגוולעגרעבוא ָאד ןרעװ ,היִמָרָי ,דוָד ,םהָרְבַא וװ ,ך"נת ןוֿפ ןעמַאטש סָאװ ,ןעמפנ עשודוי

 .1 61:6101804 86 ,8ט18םנמ :ןעמענ עשולבוב עטשופננע

 ןױעװ ,ענרעשט ,עטַאלו ,עפופ ,לטײרמ ,רעטלַא ּוװ ,דמערֿפ שופגנע ןוא ןענַײז סָאװ ,ןעמענ עשיודוי

 .(06ני4 ,8 ידהקקפ יויצ) ,8146/ :שודוי ןוא ןעגנולק ריז זװ יונעג ןבעגטנרעבוא

 ןענַײז ווז ּוװ ןבעגעגרעבוא ךיוא ןרעוו ,שולגנע ןוא ָאד ךיוא םעמרָאֿפ ערעדנַא ןוא ןענַײז עכלעוו ,ןעמענ עשודִוי

 ,106נ08, '128606016 -- םורדֹוט לשמל ;שולגנע ןוא
 206: ,גולעו לב 10ס11+ וװ ,ןעמענ עשולגנע עגודנטַײדַאבכײלג ןזיוועגנָא ןרעװ ןעמענ עכבנַאמ טב

 ,ןרעמַאלק ןוא ןעמוק ןעמענ עשולגנע עבלעזַא ,ךורָּב לב

 .תובית-ישאר

 :ךילנעמ 0. == לעס6 ,גנוצריקפָא == ,קפָא

 ,ךילבייוו ,/2 == ,/סזו/10006 | ,גנורעגעלקרַאֿפ = ,לֶקֹפ

  טס2, 0188 (ילּבַא .לקֿפ) ת. אּבַא
 (עקרודְניִב ,לרודְניִב ,לק8ֿ ;רודְניִב .קפָא) שש רודְניִבַא

 א 2ט1060
 ,אּבַא .ז ,ילָּבַא

 מס לח. רֹגְבֲא

 ,רעבע .ז ,לרּבָא ,רֹּכֶא
 (עלעמהָרִבַא ,למהָרְבַא ,עשטמהָרבַא .לקפ) א. םהָרְבַא

 4 טניפ נג גנו

 ,קישטרהַא ,לקֿפ :ערהֶא ,ערהַא ,קפָא) זמ. ןורהַא
 43ג:08 (עקרהַא ,עלערהַא ,קושטרהָא

 טגג (סמסממטפ) ;6, ירֹוא

 ,הדּוהְי .ז ,לדִיא

 -וַאֿפ עכנַאמ :ךינת ןוֿפ ןעמָאנ ןייק טינ זיא רודְניִבַא א

 .ש10401 ןשינײטַאל םעד טימ םיא ןדניב

 (א 1198 (עקטיא .לקּֿפ) } עטיא

 .קחָצִי .ז ,עקשטיא ,עשטוא
 (ב 18181 1418 /; עלדִיוַא ,לדווא

 1886 (עלעזַײא ,לזַײא ,לקיזַײא .לקֿפ) זח. קוזַײא
 (נ 181861 (עקרסיא ,לרסיִא .לקפ) זח. רֹסיִא
 ,קחֶצָי .ז ,עלעציא ,לציא ,סוצוא ,עיצוא

 10מ8/08/ ?. רֹמְתיִא

 הוה זש ןנֶהְלֶא
 4118 (עקנוטלַא .לקֿפ) { עטלַא
 8195 (עקרעטלַא .לקפ) ו רעטלַא

 -ינעשט רעד יװ ,תידּוהִי ןוֿפ גנוצריקפָא ןַא זיא עטוא א
 ןא זיא רםיֵא (ג ,6861 שטייד ןוֿפ (ב .,ן1144 ןעמָאנ רעש

 ,לאְךֶׂשִי ןוֿפ גנוצירקמָא



 תיִלָא
 זהו;אמ, (קישטלע ,עקנולא .לקֿפ) וװ. והָיֶַא ,היִלָא

1188 
 1211016166 0. ךלְמיִלָא
 151169:61" 20. רזֲעיִלֶא

 1נ1811עוג ? םיִקָיְלֶא
 ,41648066ע ז, רֹדְנַסְּכְלַא
 1218081 (עקרעזָאל ,לקֿפ :רעזָאל .קפָא) א רֹזֲעְלֶא

8288 1 
 אח8מ!, 8086/נג (עלעשנַא ,לקֿפ) זח. לׁשֹנֲא
 2809, 486ת4// ,/ ההנְסַא

 18840/ (806118) : רֹּתְסֶא
 תעץקתניפוזמ (עקיִרְפ ,לקפ :םיִרָפ ,קפֶא) ?. םיִרְפָא
 גוי18 (1:60, 1:608) שם. ה"יִרֲא

 486 (1611צ) (עקרשֶא ,לרשֶא .לקֿפ) זו. רֹׁשֲא

 (א :808תת8 (1600019) .ץ ענַארַאב
 (ב 1100688 ? עשטנָאב

 ,היָתַּב = עשַאב ,עיסַאב
 (ג טטמונמ +ח. םינוב

 םטמּפ, 1321218 (80ת8) /; עיצנוב ,ענוב
 ,רודְניִבַא ,ז ,רֹודְגיִב

 (ד 126118 (1318806) (עקליוב ,לקֿפ) ץ עלַיוב

 דגסומטפמ, 26- (עקשונווב ,לשונַײב ,לקֿפ) זש שונַָוב
 (הח 4

 ,ןיִמָיְנִּב ,ז ,עינוב
 ( םוממּפ / עניב

 13 טנמפ (1:1018) (עקמולב .לקֿפ) עמולב

 ,לקֿפ ויָמִו ,עמיִנ ,עמִיָנְּב ,עינוב ,קפֶָא) פח, ןיֹמָיְנַּב
 .30ת18:מ1מ (עקֹמִינ ,עקמִיָנּב ,עשטמִיָנַּב

 62-/10ת (עיצנַּב ,קפָא) זח. ןֹויִצ"ְןֵּב

 (( 6006? 26מ66169 א סעדנעב

 ,קוצרעב ,לרעב ,שורעב ,עשטרעב .לקּפ) יז. רעב
 36: (עקרעב

 .רעב = ערעב
 36- (עקלַצ ,עקלַצְּב .לקפ :לאָלַצ .קפָא) זח. לאָלַצְּב

 ע(661

 ןבהגיטסג (עקשורַּפ ,עקכורּב ,לכורַּב ,לקפ) זח. ךוֹרְּב
(126660161) 

 (עקנַײרב ,עלעדנַײרב ,לדנַײרב .לזֹפ) 2; ענַײרב
 (ח ניט

 3סװ- שיכעשט !ןעמָאנ רעשיװַאלפ ַא זיא ענַאדַאב (א
 ,םינוב ןוֿפ גנורענעלקרַאֿפ ַא רשפא זיא עש טנָאב (ב .,8
 עלווב (ד ,רעטוג ,00005 שינײשַאל ןוֿפ זיא םינוב 6
 זיא שונווב (ה .8618 שיכעשט :ןעמָאנ רעשיוַאלס ַא זיא

 ויבכרה והילא םהרבא ,1) 86068 ןעמָאנ רעשיכעשט רעד
 ענוב (ו .(וע ,מנָא ,25 טייו ,"םיוואלסה תפשו םידוהיהוו

 וא טערנעב (6 .ענוב סָאװ עגיבלעז סָאד אמתסמ זיא

 שטייד ןוֿפ (ת ,860666140 ןעמָאנ ןשינעילַאטיא םעד ןֿפ
 ,טז8וה

 לאיגַד -- 896 --

 26/280ת8מ (עקכָרִּב ,לקֿפ) ,/. יֹכָרְּב
 גו6תוםמ (עקשַאב .לקּפ) ,/: היִתַּכ
 128/-םמסמפ (עבֶׂש ,קפָא) ,/ עבֶׂש"תַּב

 (א (401110 (1:360ץמנ!ט8) 20 בולטָאנ
 60188 (עקרלָאג ,עקצעדלָאג .לקֿפ) עדלָאג

 (4 ט1:6118)
 64161 (עקלאיִרְבַג ,לקפ) זמ- לֹאיִרְבִ
 686 (לֹדָנ ,לקפ) פח. דֶג
 6888 (עקלַדנ .לקֿפ) ױח. היָלַדְג
 6ט?זמּפמ 6. ןַאמשוג
 6198 (80ת8) (עקטוג ,לקּפ) ,/; עטוג
 6198 (עקטיוג ,עלעטוג ,לשונ .לקֿפ) ,; עטיג
 (ב (11נמ) 28. לפֹמונ
 6:11018 (10611018, 30830106) , עקולג
 (481081161 0. לאיָלְמַג
 ,עיםענג .ז ,לדנענג
 (לרנענג ,עקשענג ,עקסענג .לֿפ) ,; עיסעגג
 (ג (8

 30118 (עקלעג ,לקֿפ) .; עלעג
 (ד 6661 ((6001:69) (עלעצעג ,לקֿפ) לח לצעג
 (ה (בניסמתנמ , 1010106 ?. םֹנֹורְג
 (ו (?טמפ (עקנורג .לקֿפ) ,ץ ענורג
 661 (עֶקשֶרִנ ,עלעשרג ,לקפ :עשרִג ,קפָא) זח. ןֹׁשרָג

 8ת סמ

 ,ערבָאד = עבָאד

 ( 1008 (11008) (שורבָאד ,לקֿפ) ,ן; ערבָאד
 ,ענַאדַאב == ענַאד
 ן6- (עקרֹובְד ,עשטרֹובְד ,עלהרֹובְד .לקּפ) , הרֹובְד

 טס12מ

 דכסצ . בֹור
 2006, 809ש- (שורעבוד .לקֿפ) עש רעב בֹוד ,רעבוד

1364 
 1016 (עקדיוד ,לדיוד .לקֿפ) 98. דיֹוָד ,דוָד
 (עקשָאװד ,עקסָאװד .לקֿפ ,/: עשָאװר ,עיסָאװד

 (ח 10708818, 126 0181 |

 (ט טטץסגפ 036198 / עכַײד

 ןכּומאג (עקניד ,לקֿפ) 2 הניד
 תםפמ 6 ןָד

 ן080161 (עקלאיָנַד ,לקֿפ) 6. לאיֶנַד

 (1גזװק- ןעמָאנ ןשטייד םעד ןוֿפ (3 ,600141160 שטייד (א
 ןעמָאנ ןשיכירג םעד ןוֿפ רשפא זיא עיטענג (ג .1
 (ה .42 ןעמָאנ ןשטייד םעד ןוֿפ {ד ,49465 4

 ןוֿפ (0 .06:00100 ןעמָאנ ןשיכירג-שינעילַאטיא םעד ןוֿפ
 עימָאװד (ח .עטוג ,40608 שיסור ןוֿפ (ז ,8:00 שטייד
 ,תידוהי ןוֿפ ןענַאטשטנַא זיא עמד (ט ,הרֹובְד זיא



 עזורר

 סע ס1עפ, תצט8118 (עלעזיורד ,לזננרד ,לקּפ) ,2 עזורד

 ,םעדָאה .ז ,לדָאה
 110628, 6888 (לדָאה ,לקֿפ) ,; סעדָאה

 ,הֹנַח = ענַאה
 118688888 /; הֹפדַה
 110868 (לשעה ,עקשָאה ,לקפ) ומ. עֶׁשֹוה
 1111161 (עקליוה ,עקלליה ,לקּפ) זו. לליִה
 (א 111068 (עקדניוה ,לדנוה ,לקֿפ) ,/ עדניה
 ןדוצ8מ (עקשרוה ,עלעשרוה ,לשרוה ,לקפ) טא שרוה
 ,שרוה = עשריה

 ,לליִה = לֹלָה
 .ךענעה ,ז 2. לדנעה

 : ,טנעה ,טינעה .ז 2 לדנעה
 (עקנעה ,עלענעה ,לרנעה ,לקֿפ) .2 ענעה ,עינעה

 110תו5, 118ממ8/!, ,?גתמ

 ןהמססמ (לדנעה ,עקכענעה .לקּפ) א. ךענעה
 (ב 1108818, 119ממ8מ, .גתתת / עיסעה
 ,שריה = שרעה

 (ג ךדסזוש (לצרעה ,לקפ) ז. ץ'רעה
 ,עֶשֹוהְי ןוא עֶׁשֹוה ,ז ,לשעה

 טטס1+ (עקֿפלעװ ,עלעוולעוו ,לוולעוו .לקֿפ) 6 ףלָאװ
 אה ע108מ8 / ענכִוװ

 2818, 8010עג08 (עקלַאז ,לקֿפ) זמ. דגוקלַאז
 //60 זו. םֶאְו

 280 28תס1, 88ז061 ?6 לרנַאז ,לוװַאז
 26טט}טמ ?6. ןֹולּובְו
 (ה 2261 א לדנוז
 /018818 20. ע'יסוז

 .ע88זמּפם 26 ןַאמסוז
 ,לוונַאז ,לװַאז == לװנַיז
 ,ןועְמִש ,ז ,למִיז
 /28818 ?0. עיסיז

 7881, :8818, :888 (1001618) /; עסִוז ,עלסוז ,לסִיז
 0 2981, 21881006 א, דנוקסוז ,לסוז
 .עיסוז = עשיז

 /00מ8118מ, 280מ8ש/ ?0. הירַכְז
 (עקטַאלז ,עלעטַאלו .ללֿפ) /; עטַאלו

 ( (4ט16118)

 7818, 8010מס (עלעמלז ,עקנמלַז ,לקּפ) וו. ןֹמִלֵו
 21/ץ8מ ,/; הֹּפְלִז

2848 

 ןוֿפ יא עיטעה (ב ,ןשריה ַא ,81466 שטייד ןוֿפ (א
 ,שריה א ,0/2 שטיידכױהלשימ ןוֿפ (ג .ענעה ,עינעה
 ,נילייה ,0104 שטיידכיהלטימ ןוֿפ רשפא זיא ענכווו (ד
 לםוו 6 .ךֹונֲח ןעמָאנ םעד טימ ךילטנייוועג טמוק לד נוז (ה
 .רדְנסְּכִלֲא ןעמָאנ םעד וצ ןבענעגוצ ןיעװ דנוקמיז ןוא
 .ענעדלָאג 2818 שיװַאלס ןוֿפ (

 לסָאי -- 997 --

 7:6168 (עקדלעז ,עקצעדלעז ,לקּפ) .; עדלעז
 (א 2618 (עסנוצ) (עקלעז ,לגולעז ,לקֿפ) זח. גולעז
 2818 (עקחרֶז ,לחרז ,לקפ) =. חֹרְו

 1188818, (עקשַאח ,עקסַאח .לקֿפ 2 עׂשַאח ,עיסַאח
 | (ב 112מת8!מ, .תתת

 צה (עקווֲח ,עלהוח .לקֿפ) ,/; הֹוֲח
 6 11ט0188 2 סעלָאװח
 ,לאקְזָחְי .ז ,לאקְזֶח
 | ,לאיֵחְי ז ,לאיח

 זזץּפ (ט1ש18ת) (עקַײח ,עשטַײח ,עלהיח ,לקּפ) / היַח
 ןזעֹומ, (לקַײח ,עקמייַח ,למייח ,לקֿפ) זח. םייַח

 דדשתג

 2 ענעיה ,ענִיח

 (ד (66:806)

 111588 2 עפיח
 ,היִמָחְנ ,ז ,היָמָח
 .א .ןנָח .ז ,אֹנָח
 ןזפממפה, (עקנַח ,עשטנח .עיצנח .לקֿפ 2 הֶנָח

 : תחת, אותה
 (עקנֶח ,עלענח ,עשטנֶח .לקֿפ :ַאנָח .קפָא זמ ןנָה

1188 

 ,לאקְוֶחְי .ז ,לאקְצַח

 11סג8 (עקנעיח ,עקניח .לקֿפ)

 "יס1?עפ. 1001618 / עצלָאט

 12זמ8ניפ, 1יפנמםזי (עקרַאמַאט ,לקֿפ) /  ערַאמַאט
 יזסמ:8מ, (עקבט ,עלֶבֶט ,לבֶס ,לקֿפ) זו. היִבֹוט ,היִבָט

 | חס 88
 יס08::8, (עקסורְדֹוט ,לסורְדֹוט .לקפ) א סורְדֹוט

10:6 
 פג 8 (עקבַײט ,לבַײט .לקֿפ) /; עביוט
 (ה '14118 /; עלוט
 0 16נמ1מה 1818: (עקמעט ,לקפ) 6 עמעט

 0 "ששו} 4 לטַײרט
 (הזישמּפ ((086081ע186) 7 ענַײרט
 (ט סמפזמפ) ס0סנימַת / ענרעשט ,ענרַאשט

 .דבְכֹוי .ז יעכָאי ,ענכַאי

 ,בומ-םֹוי ;ז ,לטנָאי

 ,בקעִי ;ז ,לקנַאי

 .ףמֹוי .ז ,לסָאי

 ,הֹּנַח ןוֿפ זיא עיסַאה (3 .ךילקילג 5612 שטייד (א
 ןוֿפ (ד .בױל ַא ,48222 שיסור ןוֿפ רשפא זיא םעלָאווה (ג
 ןַא יא עמעט ( .הֶָּלָהְּת שיאערבעה (ה .ןַח שיאערבעה
 שטייד ןוֿפ אמתטמ זיא לטפרט 6 ,רמְּת ןוֿפ גנוצריקּפָא
 ןשיונעלָאה םעד ןוֿפ זיא ענצרט (ח .רעייט ,ביל ,1

 םיסָא /) 08102ז/04 ןוֿפ גנורעגעלקרַאֿפ ,11ע0116 ןעמָאנ
 ,(97 טייז ,0060180עװמ2 11646848 2806688 ,שטיוװוָאניבַאר

 ,עצרַאװש ,36044 שיסור ןוא 028108 שיליופ ןוֿפ (ט



 לקָאי

 ,בקעַי .ז ,לקָאי
 ,ףםֹוי .ז ,עשָאי

 1ס110880 0 ׂשאֹוהְי
 ,עקדוי ,עלעדוי ,לדוי ,לקֿפ הדּוי .קפָא) ם הדוהי

 10648 (לדיא ,לדָי
 (עקטוא ,עקתידּוהי ,לקֿפ :עטוא ,עטוי .קפא) ,/ תידּוהְי

 )1461?מ

 (לויי ,לשעה ,עקיש .לקֿפ עיִׂש .קפָא) זח. עֶׁשֹוהְי
 ,)טג8

 1061 (עקלאוי .לקֿפ) לאז
 ,הדּוהְי .ז לֹדוי
 10מ8תהת, 2088 (עיצנחוי ,לקֿפ) 6 ןנֶחֹוי
 ,תידּוחִי ,ז יעטוי
 ,ףסֹוי ןוא ַעְׁשֹוהְי .ז ,לזיוי

 106116066 (עקכָאי ,לקֿפ :ענכאי ,עכָאי .קפָא) ,/ דֹבֶכֹוי
 י/ סזם-!ןיסס (לטנָאי ,לקֿפ) זח. בוט-םֹוי
 1סמ8מ, 10288 (עקנֹוי יעלהנוי ,לקֿפ) ת. נוי

 ,עקפסֹוי ,לפסוי ,לקֿפ :עׂשֶאי ,עיסָאי ,קפָא) זח. ףסֹוי
 1086וג (לזיוי יעקשֶאי ,עלעסָאי ,לסָאי

 יעלאקצח .לקֿפ ;לאָקְצַח ,לאקְוֶח .קפָא) תש לאֹקזֶחְי
 12068161 (עשטַאח

 7661 (עקלאיח ,עקלאיִחי ,לקֿפ :לאיח ,קפָא) 0. לאיִחְי
 ,הדּוהי ;ז ,לדַיי

 .ןימָיָנְּב .ז ימי
 א צסמל8 (עקטנעי לטנעי ,לקּפ) . עטנעי
 ,לקעי ,לקיוי ,לקָאי ,עלעקנאי ,לקנַאי .לקֿפ) א. בקי

 1200 0, 8 (עלעקעי

 ,לצוא ,קוצוא ,לקֿפ :עשטיא ,עיצוא .ץּפָא) זו. קחָצִי
 18886 (עקשטיוא ,עלעציא

 ,עקלַאיתּוק ,לקֿפ עשוק ,לאיתּוק .קפָא) ?מ. לֹאיִתּוקְי
 :96409מ161 (עקשוק

 1סעט/8:4 (עקמחורי ,לקֿפ) 0 םחורִי
 (עקלאיְמְחַר ,לקֿפ ;לאיֵמְחַר ,קפָ) ? לאימְחַרי

 (ב .16181111661

 )ס1:ס118ג ?. היִמְרִי
 1888081 (עקרכָׂש ,לקֿפ :רֹכָׁש ,קסֶא) זו. רֹכָׂשִי
 188180 (עקַײש .לקֿפ :היֵעַש .קסָא) זמ. היִעׂשְי
 ,לקילאָרְׂשִי ,קולאָרְׂשִי ,לקֿפ :לאָרְׂש .קפא) א. .לאָרׂשִי

 (עקלאָרְׂש ,עיצלאָרְׂש ,לקִילאָרְׂש ,קולאָרְׂש .עקלאָרְׂשִי
161 : 

 .עשַאה ,עימַאח = עשַאכ ,עיטַאכ
 1:81:161 (עקלַאירְתַּכ לקֿפ) א. לאיִרְתַּב

 1208 (עקהאל ,עלהאל .לקֿפ { האֵל

 ןעמָאנ ןטלַא םעד ןוֿפ ןעמונעגסױרַא רשפא זיא עטנעי (א

 שידיי ןיא (ב ,(עלעדייא ,801016 שױײצנַארֿפ ןוֿפפ ליטניג
 זיא ך"נת ןיא שטָאכ ,לאיִמְחַרְי ןביירש וצ ןעמונעגנָא זיא
 ,לאָמִה ַרִי :דוי ןטייווצ םעד ןָא ןעמָאנ רעד

 ערעט -- 998 --

 ,רוָעַלֶא .ז ,רעזָאל
 161 (קיול .לקֿפ) ז יוֵל
 1גטט8 (עקבול .לקּפ) .? עביל
 1,טס8 2 עבויל
 .לבול ,עשטבוול ,קושטבוול ,שובוול .לקפ) ת בַול

 1:610 (1:60, 1:60ת) (עלעביײל
 ,בוול = עביול
 1, (עקשזיול ,עקרעזוול ,לרעזונל .לקפ) זש רעזנול

 (א 1:878נ08

 (ב דוקנמפמ 6 ןַאמפֹול
 ג דעק (עלעפיל .לקפ) א. עפול
 יד 1,61מ101 ?מ. למעל

 (עקטָאמ ,עלעטָאמ ,לטָאמ ,לקפ) זמ. עטָאמ ,עיטָאמ
 (ה 21 0ץ, 81 ,240408 

 ךזמסע 118068, 1108 ./; עטַומ ,עטַאמ ,לטַאמ
 ( (ט1ע81218)

 אזסוצ (עקריאמ ,לריאָמ ,לקֿפ) זו. ריאָמ
 (ז 212118 /- עלַאמ
 ,םחַנְמ .ז ,ענַאמ ,שינָאמ ,שִונַאמ ,ןַאמ

 11811881198, 2127 (עקשַאירַאמ ,לקֿפ) ,/; עשַאירַאמ
 | ,יכדְרֶמ .ז ,עשטיומ
 61 (עקלאָביִמ ,לקֿפ) 0 לאָכיִמ

 1008 (עקכימ ,עקנוכומ .לקּפ) זװ, הכיִמ
 ,לאָביִמ = (עלְכיִמ .לקּפ) זח. לֹכיִמ
 | ךז10218 .; עלכומ
 (עקנימ ,עשטנומ ,עלעדנומ ,לדנומ .לקֹפ) ,; ענומ

 | (הח 2118

 (6 רזויפ (עקרומ ,לרומ ,לקֿפ) ,/ ערומ
 רזסו1ססג (עקכלִמ ,לכלָמ .לקּפ) יו. ְךלֶמ
 עז818 (11681ת8) (עלהּכְלַמ .לקפ) . הֹּכְלִמ
 ,םחָנְמ .ז ,ןמ
 (עקחונ ,לחונ ,עקחּונְמ ,לקֿפ :החּונ ,קפא) 2 החּונְמ

1168 

 ,שינָאמ ,שינַאמ ,לקֿפ ;ענַאמ ,ןַאמ ,ןמ .קפָא) 204 טחַנְמ

 רזסמפמסמ (עקדנעמ ,לדנעמ
 1181188868 (עקׂשַנמ ,לקֿפ) הׂשַנְמ
 ,םחַנְמ .ז ,לדנעמ
 (י 216018) 216מט308 /. עינעמ

 118: (עקרעמ .לקֿפ) .ץ ערעמ

 שטייד (ב ,רזֲָעילא ןוֿפ גנוצריקפָא ןַא זיא רעווול (א
 ףןַאמפול ןוֿפ גנוצריקפָא ןַא זיא טפול (ג .1100תװ2תת
 ןענייז עט ָאמ ,עיט ָא מ (ה ,ספעש ַא וט8תוזג שטייד ןוֿפ (ד

 ,214661, 2121461 שטייד ןוֿפ (י .יכְדְרֶמ ןוֿפ ןעגנוצריקּפָא
 טננילק סָאװ ,ה ּכְל מ ןוֿפ טרָאװרעסערגרַאֿפ ַא זיא עלַאמ 6

 םעד ןוֿפ גנוצריקפא ןַא זיא ענומ (ח .טיָאװרענעלקרַאֿפ ַא יו
 -שינײטַאל ןוֿפ זיא ערומ (ט .301146100148 ןעמאנ ןשטייד
 גנוצריקפא ןַא זיא עינע מ (י .םימשב ןימ ַא ,0וע1102 שיכירג
 ,הח ּונְמ ןוֿפ



 :עשטַײמ ,עשטָאמ ,עיטָאמ ,עטָאמ ,קפא) זמ. יִבְדְרְמ
 (עקטָאמ .עלעטָאמ ,לטָאמ = ,עליכְרִרמ = ,לקפ
 א ס,1

 דחו:1זמ, תזפזיצ (עקמיִרְמ .לקֿפ)  םיִרָמ

 רזס808 (עקשמ ,עקׁשמ ,עלהשמ .לקפ) זע הׂשָמ ,השמ
 רס81ג1ג1181 6. םֹלָׂשְמ ,םֹלּושְמ
 ,עקתֹּתַמ ,לתֹּתַמ ,לקפ :תֹּתַמ .קסא) זא ֹוהָיְתִּתַמ ,היִתּתַמ

 1180010מ18, 1184800188, 11840מס66 (עֶקֹּתַמ

 סנ

 .ןתָנ ז ,עטָאנ

 ,החּונָמ .ז ,החּונ

 גאס (עקחנ ,לחנ ,לקֿפ) 0. חנ
 ןאגמטצמ (עקמוחנ ,עיצמוחנ ,למוחנ ,לקֿפ) 0. םֹוחָנ
 ןאסמפנ (לכענ .עקֶמַחנ .לקּפ :עכענ .קפא) /; החמַחַנ
 ,למָח ,עקמָחְנ ,לקֿפ :עמָח ,היִמָח .קפא) זש היִמְחַנ

 .אסמסנמופג (עקֹמָח ,עלעמָח
 גאּהמּפזמּפמ (עקנמְחַנ .לקפ) 8 ןֹמְחַנ

 .ןתָנ .ז ,עטנ

 .ןיִמָיְנִּב .ו ,עמָאינ
 דא1888 (לסיִנ .לקֿפ ; עסיִנ ,קפָא) א, ןסינ
 ,המַח נ .ז ,עפענ

 | ראפקמוג811 (עקלִּתְפַנ ,לקֿפ) ? ילְּתִפַג
 (עקשָאנ ,עקטָאנ ,לפ :עטנ ,עטָאנ ,קפָא) זמ ןתִנ

1489 | 

 808818 (עקסָאס ,לקּפ) ./; עיסָאס

 ט?עיי8 (596118) (עקריטס .לקֿפ) קץ עריטס

 (א םונמזמפ (עקמיס ,עלעמיס .לקֿפ 2 עמוס
 (ב 8186, 8108 ./ עווָאלס ,עװַאלס
 58018 6. היִדְעַפ

 88246, (עקרעדנעט ,לרעדנעס ,לקֿפ) זש רעדנעס
 (ג .41628661

 (ד מטסמ) .8טעפגפזמ (לרעבע ,לקֿפ) ז רעבע
 0086014מ ?א. היִדַבֹוע

 סעסנ (עקרווע ,לרזוע .לקֿפ) א רוט
 1גשניּפ 28. אֹרֹזֲע

 4161 (עקלאיִרזַע .לקּפ) זח. לאירזע
 1200, דפ8לגס+ (עקטע ,עלעטע ,לטע ,לקֿפ) { עטע
 2118 (עלעקלע .לקֿפ) / עקלע
 ןגמדמפנב 161 לאנּומע

 אט (עלאבוק ,לקפ ; אביק .קּפָא) 8. אֹביקַע
 ,(ה 108888 2 עקשע

 ךיוא זיא סאוו ,החְמִׂש ןוֿפ גנוצריקפא ןא זא עמוס (א

 רעדנעמ (ג .ביול ַא ,0884 שיטור ןוֿפ (ב , עמאנ רעכילבייוו ַא

 ןַא וא רעבע (ד .רֹדְנַסְּכָקַא ןוֿפ גנוצריקפָא יד זיא

 -רַאֿפַא רשפַא זיא עקשע (ה ,םֶהָרְּבו ןוֿפ גנוצריקפא

 יטיס : ד ןוֿפ גנורעגעלק

 לאיַתּוק --- 899 --

 (א םצֹּפי 210מס18ג / עַײֿפ
 יעקסחְניפ ,לסהֶניִּפ ,לקֿפ :עינופ .קפא) ז סחְניִפ

 .קמומסמפ8 (עקניפ

 0814161 לאיָטְלַּפ
 עשיופ .קפא) שש חסַּפ

6188 

 108818, (עקשעפ ,לטעפ ,לקֿפ 2 עשעפ ,עיסעפ
1011280618 ,13688 ,6809 

 16ע1 (114י98:66) (ע ערעפ ,לקּפ) / לרעפ
 | 1665 (עקצרּפ ,לצרַּפ .לקֿפ) זמ. ן'רָּפ
 169מ8מ188מ ?6 היִהַתַּפ

 (עקשיופ ,עקחסּפ ,לחסּפ ,לקֿפ :

 11 (עלעגיופ ,לקֿפ) ? לנױֿפ
 (לװַײֿפ .לקש :עװַײֿפ .קפא) 0 שוװַײֿפ ,שובַײֿפ

 זיץטט8מ, 1שט18ם, 106008

 (ב 16188 / ענַײֿפ
 6נ דיל טוטט8  לטַײֿפ
 דיו8מו) 11801:8 ?. עקשִיֿפ ,לשיֿפ
 (ד 8681/:1 2 לדַארֿפ
 ד?:טנמת (עקמורֿפ ,לקֿפ) 7 עמורֿפ
 17:6188 (עקדורֿפ ,עלעדַורֿפ ,לדײרֿפ ,לקפ) / עדַױרֿפ

 "יהע91 /* לטרַאצ

 !עסץ1 6. יִּבִצ
 (ה טוסטו (עלהיבצ ,לקֿפ) ,: היִבְצ
 2840 (לקודֶצ ,לקֿפ) ומ. קֹודָצ
 ףי6131 (עלעטַוצ ,לקּפ) / לטוצ
 ( 1ע1ממ2 (עקניצ ,לקֿפ) 2 ענוצ
 דישומקּפ, 2/עקסנג (עקפיצ ,לקּפ) / עפוצ

 'ןשגעניפ, 8818 (עקרוצ ,לרוצ ,לקפ) { עריצ
 .ּלאלַצְּב ,ז ,לאָלַצ
 26זמזג8מ (עקחמָצ ,?חֹמִצ ,לקֿפ) 26 חמִצ
 ?2װ/מסעפמ /; הרֹוּפָע

 ט םסץק)/ 1071 8000 28 עקּפָאק ,לּפָאק

 (ה 1481 2. לפרַאק

 146מ860מ ? תֶהֹק

 1:8ט11מ8/ ?- ןַאמֿפױק
 (ט 14 טתנ8 ,/ עינוק

 ,לאיֵתּוקְי ,ז ,עשוק

 ,לאיָתּוקְי ,ז ,לאיָתּוק

 גנוצריקפָא ענילַאפַא ,לרעײפ ,הרֹוּפ ןוֿפ זיא עַײפ (א
 -רעסערגרַאֿפ ַא זיא ענוו8 (ב ,חרֹוּפצ ןוֿפ גנורענעלקרַאֿפ ןוא
 ,טרָאװרענעלקרַאֿפ ַא יװ טגנילק סָאװ ,לגיױוֿפ ןוֿפ טרָאװ
 לדײרֿפ (ד ,ע61+ ןעמָאנ ןשטייד םעד ןוֿפ זיא למַצֿפ 6
 שיאערבעה ןוֿפ (ה .עדוורֿפ ןוֿפ גנורענעלקרַאֿפ ַא זיא
 ,הֹניִצְק ןוֿפ גנוצריקּפָא ןַא זיא ענוצ (ו ,ןשייה ַא ,היִבְצ
 ןוֿפ (ח .בָאקַאי ןוֿפ ןעגנוצריקפָא ןעניז עקפָאק .לפָאק 6
 ןשטייד םעד ןוֿפ גנוצריקּפָא ןַא זיא עינוק (ט .,שיֿפ ַא ,פרַאק
 ,א00120006 ןעמָאנ



 אביִק

 ,אביקע ,ז ,אביק
 146118 / עלַײק
 זא 1:10מו1ג08 ?. םֹומיִנֹולְק
 1: ג/עג8ת (עקנמלַק .לקֿפ) ןמלק
 זאץסת (עלענַײרק ,לדננרק .לקֿפ) /, עניורק

 11068, 2088 (לדער ,לקֿפ) / עדָאר
 (עקבּואר .עלעבּואר .לקֿפ : עבּואר .קפָא) ז. ןבּואְר

163060 

 118118, :80861 / עלַאר

 םסתופפ 8088 / עינָאר
 1148ת1, 2808, 1180686) ./. עקשַאר ,לשַאר
 11600008 (עלהקבר .לקּפ) .; הֹקְּבִר
 2088 (עקזיור ,עלעזַײר ,לזַור .לקֿפ) ,? עזיור
 1126261 (לכער ,לחער ,עקחר ,עלָחְר .לקֿפ / לחְר
 (ב 1008, 84680ס1 ץ; עֹהְר

 (ג גוטס 2600008 } הביר

 תשסתפ (לכַײר ,לקֿפ) / עכַײר
 טשמּפ (עקנַײר ,לקֿפ) ,/ ענַײר
 ד ץפע8 ((61806) (עקצַײר ,לצַײר .לקֿפ) ,{ עצַײר
 1888, 11006008 / עסיר
 תגסעו, 216818 .; עלקור ,לקיר
 ,5חָר .ז ,לכער
 ןגפ/1 (עקלאפר ,לקֿפ) 6 לאפר

 58וג1 0. לואָׁש

 ֿטמסץּפמ (עקחבֶש .לקֿפ) ח. הֹבָש

 .עבשײתּב .ז ,עבֶׁש

 ויא עה ר (3 ,ןעמָאנ רענייש ַא ,8100471008 שיכירג ןוֿפ (א

 -רענעלקרַאֿפ ַא יו טננילק סָאװ ילח } ןוֿפ טרָאװרעסערגרַאֿפ ַא

 םָאו והקִבִר ןוֿפ טרָאװרעסעױגרַאֿפ א זיא הביר (ג ,טרָאװ

 ,ןח ,8סו/ שטייד ןוֿפ (ד ,טראוויענעלקרַאֿפ ַא יו טגנילק

 םוחנַּת -- 880 --

 ,לטפעש ,לתּבָׂש ,לקֿפ :םפעש ,עפעש .קּפָא) זו. יתְּבַׂש
 88מ083מ8!| (עקפעש

 ,ֿפואש = (עקלאוש ,לקֿפ) 14 לאֹוש
 8ס1מ8 (תט1006118) (עקניש ,לדנווש .לקֿפ) ,/. ענַײש
 ,עְשֹוהְי ּו ,עקיש ,עיש
 8מ8סממפ (עקכַׂש ,לקֿפ) זע אנכש
 ,רכְׂשָי ,ז .רכֶׂש
 8מס|סזמ (עקמולש .לקֿפ) זח. םֹולָׁש
 ,עשטמֹולש ,קִישטְמֹולְש ,עלהמלְׁש .לקֿפ) המלִש

 801סעגסת (עקמֹולש
 8מ81זמ81 24, יאֹמֵׂש
 יעכלָאּומְׁש ,קילאּומְש .עילאּומְש = .לקֿפ) זי לאּומְׁש

 ם8ט6| (עקלעמש עקלומש
 81ז00מ8 ?6 החְמִׁש
 םוזמססת (למיז ,עקנועמש ,לקֿפ) זש ןועמש
 (עקרעמש ,לרעמש לקֿפ) װ והְיֹרמְש .היִרֵמְׁש

 3 ס128

 84מ80ת ?6 ןיִׂשְמִׁש
 םממסוטנ (עקרעונש ,לרואוונש ,לקֿפ) א רֹואיִנְׁש
 ,היעַשי ,ז ,היִעִש

 (א 82016) ז. לטֿפעש
 םמוזניפ (126118) (עקנירפש .לקֿפ) / הֹרְפְׁש
 (ב םץצומזעפ (0װס) (עקצנורפש .לקֿפ) / עצנירפש
 8מז888 (תםססטט9פ) 0 אֹגֵרְׂש

 (*יקרָׂש ,עקרָׂש .לרָׂש ,עלהרָׂש ,עלהרֶש .לקפ) ./ הְֵׂש
888 

 ןיגזתּהי / רֹמִּת

 'ן'הממטצמ עע םוחנַּת

 -רײֿפ א רַאֿפ ןעמונעגנא ףילטנייוועג טרעיי לטֿפעש (א
 תמחמ טינ ךיז טקיש סע סאוו ,םפעש .יִּתְּבַׁש ןוֿפ גנורעגעלק
 ,מֿמ ןיא םפ ,תּב ןוֿפ גנַאנרעביא ןנילטנייוועגמוא םעד

 ,גנונֿפאה ,650018428 שינַאמש ןוֿפ (ב !
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